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1.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego zajmując powierzchnię 
ok. 29 tys. ha. Wchodzi w skład powiatu lubińskiego, na które obok Gminy Lubin składają się: Miasto 
Lubin, Gmina Rudna oraz Miasto i Gmina Ścinawa.  

Gmina Lubin graniczy: od północy z Gminą Polkowice i Gminą Rudna, od wschodu z Gminą Ścinawa, 

od południowego wschodu z Gminą Prochowice, od południa z Gminą Miłkowice i Gminą Kunice, 
od zachodu z Gminą Chojnów i Gminą Chocianów.  
W granicach gminy znajduje się 37 miejscowości położonych administracyjnie w 31 sołectwach. 
W kolejności alfabetycznej są to sołectwa: Buczynka, Bukowna, Chróstnik, Czerniec, Dąbrowa Górna, 
Gogołowice, Gorzelin, Gorzyca, Karczowiska, Kłopotów, Krzeczyn Mały, Krzeczyn Wielki, Księginice, 
Lisiec, Miłoradzice, Miłosna, Miroszowice, Niemstów, Obora, Osiek, Pieszków, Raszowa, Raszowa 
Mała, Raszówka, Siedlce, Składowice, Szklary Górne, Ustronie, Wiercień i Zimna Woda. 

Największe z nich pod względem liczby mieszkańców  to: Osiek, Obora, Szklary Górne, Raszówka, 

Chróstnik, Niemstów i Księginice. 
Położenie wokół dużej jednostki miejskiej – Miasta Lubina, a także w pobliżu Legnicy, dominacja 
małych i średnich jednostek osadniczych na terenie gminy, stosunkowo liczne obszary leśne 
powodują, że główną funkcją gminy pozostaje rolnictwo, zaś funkcjami uzupełniającymi 
są: mieszkalnictwo, usługi, produkcja, przetwórstwo rolne oraz turystyka i rekreacja. 

Rozwojowi rolnictwa sprzyja także fakt, iż obszar gminy położony jest w jednym z najcieplejszych 
regionów klimatycznych Polski pozostającym pod wpływem Oceanu Atlantyckiego, co sprawia, 

że okres wegetacyjny trwa tu około 31 tygodni. 

Część obszaru gminy, położona jest w obrębie terenów eksploatacji górniczej rud miedzi „Małomice I”, 
„Lubin I” i „Polkowice II” i innych surowców jak: piasek i kruszywa naturalne. 

Gmina usytuowana jest w odległości około 85 km od centrum administracyjnego województwa – 

Wrocławia oraz w stosunkowo niewielkiej odległości od granic z Czechami i Niemcami. Posiada bardzo 
korzystną lokalizację w pobliżu sieci dróg krajowych i tranzytowych. 

Przez gminę z północnego zachodu na południe przebiega droga krajowa nr 3 relacji Szczecin – 

Jakuszyce, ze wschodu na południowy wschód droga krajowa nr 36 łącząca Prochowice (przez Lubin, 
Rawicz) z Ostrowem Wielkopolskim, przez północną część gminy przebiega droga wojewódzka nr 292 

łącząca Lubin z Głogowem, a przez zachodnią część gminy przebiega droga wojewódzka nr 335 
łącząca Lubin z Chojnowem.  

Od Prochowic droga nr 94 prowadzi w kierunku Wrocławia lub przez Legnicę w Kierunku Krzywej. 

Gmina posiada więc dogodne połączenia drogowe z Wrocławiem, Wołowem, Lubinem, Legnicą 
Głogowem, Wschową, Rawiczem, Lesznem, czy Zgorzelcem. 

Fot nr 1.1. Wioski Gminy Lubin położone wśród lasów 
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2. SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA 

 

2.1  Sytuacja demograficzna i społeczna gminy 

 
Na przestrzeni lat 1995 – 2014 liczba mieszkańców Gminy Lubin wzrosła aż o 5271 osób, co ilustruje 

Wykres nr 2.1. 

 

Wykres 2.1. Rozwój liczby ludności Gminy Lubin w latach 1995-2014  (dane w osobach) 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Lubinie 
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Obserwując zmieniającą się liczbę ludności Gminy Lubin na przestrzeni lat 1995 – 2014 można 
ponadto stwierdzić, że od roku 1995 do roku 2006 następował wzrost liczby mieszkańców, w roku 

2007 odnotowano niższą liczbę mieszkańców w stosunku do roku ubiegłego, natomiast od 2008 roku 

przez kolejnych 6 lat - do roku 2014 następuje stały wzrost liczby mieszkańców, co można powiązać 
z dynamicznym rozwojem budownictwa jednorodzinnego i osiedlaniem się w gminie mieszkańców 

z terenów miejskich. 
 

Na koniec roku 2008 Gminę Lubin zamieszkiwało 12 117 osób, natomiast wg stanu na dzień 

31.12.2014 r. Gmina liczyła już 14 413 mieszkańców. 
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Tabela 2.1. Liczba ludności Gminy Lubin w latach 2009 – 2014 (z podziałem na 

miejscowości) 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Lubinie 

 

Miejscowość Rok 

2009* 

Rok 

2010* 

Rok 

2011* 

Rok 

2012* 

Rok 

2013* 

Rok 

2014* 

Zmiana  

Bolanów 11 11 11 11 9 9 -2 

Buczynka 53 52 51 54 54 54 +1 

Bukowna 147 143 140 135 131 129 -18 

Chróstnik 903 937 951 946 944 947 +44 

Czerniec 334 352 349 351 354 363 +29 

Dąbrowa Górna 84 83 81 81 80 80 +4 

Gogołowice 284 285 288 288 290 295 +11 

Gola 180 184 191 203 203 215 +35 

Gorzelin 170 168 169 168 177 174 +4 

Gorzyca 409 435 441 462 484 530 +46 

Karczowiska 302 310 346 361 372 380 +78 

Kłopotów 105 103 1O9 113 113 124 +19 

Krzeczyn Mały 224 228 225 229 232 234 +10 

Krzeczyn Wielki 723 724 756 790 833 835 +112 

Księginice 697 698 686 689 688 687 -10 

Lisiec 272 277 270 274 263 262 -10 

Lubków 8 9 9 8 8 8 0 

Łazek 18 18 18 17 15 16 -2 

Miłoradzice 350 373 396 408 413 412 +62 

Miłosna  182 204 211 214 222 231 +49 

Miroszowice 309 328 353 363 383 417 +108 

Niemstów 818 842 862 878 890 891 +73 

Obora 1016 1058 1076 1129 1172 1211 +195 

Osiek 1117 1202 1289 1380 1492 1561 +444 

Owczary 29 29 29 30 32 35 +6 

Pieszków 417 426 448 450 469 475 +58 

Podgórze 23 22 22 17 15 15 -8 

Raszowa 200 201 204 211 211 211 +11 

Raszowa Mała 86 85 81 69 67 67 -19 

Raszówka 969 973 996 1000 999 1001 +32 

Siedlce 468 474 484 495 494 500 +32 

Składowice 320 318 322 337 347 356 +36 
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Szklary Górne 840 903 942 993 1029 1034 +194 

Ustronie 89 90 86 81 83 81 -8 

Wiercień 221 221 222 223 222 220 -1 

Zalesie 13 16 16 17 17 18 +5 

Zimna Woda 293 301 306 308 301 308 +15 

RAZEM 12 684 13 083 13 436 13 783 14 108 14 413 +1729 

*) Dane w osobach wg stanu na dzień 31.XII.  danego roku 
 

 

Największy wzrost liczby mieszkańców od grudnia 2009 r. do grudnia 2014 r. nastąpił 
w miejscowościach Osiek (+444), Obora (+195), Szklary Górne (+194),  i Krzeczyn Wielki (+112). 

Natomiast najwięcej mieszkańców ubyło w miejscowościach Raszowa Mała (-19) oraz Bukowna (-18). 
 

Tabela 2.2. Wykaz osób zameldowanych w Gminie na pobyt stały w latach 2009 – 2014 
(dane w osobach) 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Lubinie 

 
Jak to już wcześniej wspomniano obserwuje się tendencję rosnącą wśród liczby osób zamieszkujących 

w Gminie Lubin. Uwzględniając zróżnicowanie liczby osób zameldowanych z podziałem na płeć 

obserwuje się zbliżoną liczbę zameldowanych kobiet oraz mężczyzn.   

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały 

XII 2009 12 684 

kobiety 6 354 

mężczyźni 6 330 

XII 2010 13 083 

kobiety 6 527 

mężczyźni 6 556 

XII 2011 13 436 

kobiety 6 714 

mężczyźni 6 722 

XII 2012 13 783 

kobiety 6 864 

mężczyźni 6 919 

XII 2013 14 108 

kobiety 7 019 

mężczyźni 7 089 

XII 2014  14 413 

kobiety 7 167 

mężczyźni 7 246 
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Tabela 2.3. Migracje wewnętrzne i zagraniczne na pobyt stały w latach 2010-2014 
(Źródło: GUS)  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 181 216 194 225 188 

kobiety  113 111 110 103 115 

mężczyźni 68 105 84 122 73 

  
W latach 2010 - 2014 obserwuje się zmianę liczby migracji wewnętrznych i zewnętrznych na pobyt 

stały. W roku 2011 liczba migracji wzrosła o 35 w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast w roku 
2012 liczba migracji zmalała w stosunku do roku 2011 o 22, natomiast w kolejnym roku wzrosła o 31 

w porównaniu do 2012 r. a następnie spadła o 37. 
Na przestrzeni powyższych lat obserwuje się w gminie większą liczbę migracji kobiet niż mężczyzn. 

 
 

Tabela 2.4. Struktura ludności Gminy Lubin z podziałem na wiek oraz płeć w roku 2014 

(dane w osobach)  
Źródło: GUS 

 

Struktura ludności Gminy Lubin z podziałem na wiek oraz płeć w roku 
2014 

 

ogółem 14 789 

mężczyźni 7 463 

kobiety 7 326 

W wieku przedprodukcyjnym – poniżej 18 lat 

ogółem 3 015 

mężczyźni    1 591 
 kobiety                                                                                     

1 424 
 W wieku produkcyjnym: 18 - 59 kobiety, 18 - 64 lata mężczyźni   
ogółem  9 741 
mężczyźni 5 238 
kobiety 4 503 
W wieku poprodukcyjnym 
ogółem 2 033 

mężczyźni 634 

kobiety 1 399 

 
Tabela przedstawia strukturę ludności Gminy Lubin w roku 2014. 
Osoby w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia) stanowiły w 2014 roku 20,39% ogółu 

ludności, w wieku produkcyjnym 65,87% ogółu ludności, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 

13,74% ogółu ludności. 
Analizując strukturę ludności z podziałem na płeć, w wieku przedprodukcyjnym obserwuje się 

nieznaczną różnicę w liczbie kobiet i mężczyzn. W wieku produkcyjnym różnica między liczbą kobiet 
a mężczyzn wynosi 735 (nadwyżka mężczyzn), natomiast w wieku poprodukcyjnym 765 osób 

(nadwyżka kobiet).  
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Tabela 2.5. Analiza porównawcza – rok 2008 i 2014 

 
Tabele przedstawiają strukturę ludności Gminy Lubin z podziałem 

na wiek oraz płeć w roku 2008 i 2014 - stanowią analizę 
porównawczą. 

Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły w 2008 roku 21,65% ogółu ludności, w wieku 
produkcyjnym 66,48% ogółu ludności i w wieku poprodukcyjnym 11,87% ogółu ludności. 

Osoby w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia) stanowiły w 2014 roku 20,39% ogółu 

ludności, w wieku produkcyjnym 65,87% ogółu ludności, natomiast osoby w wieku poprodukcyjnym 
13,74% ogółu ludności. 

 
Z przedmiotowej analizy wynika, że ogół ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się na 

przestrzeni lat, przy wzrastającej liczbie ludności gminy. Ogół ludności w wieku produkcyjnym jest 

wartością zbliżoną w latach 2008 oraz 2014, natomiast obserwuje się zwiększenie ogółu ludności 
w wieku poprodukcyjnym w tych latach. 

 
Dynamika rozwoju liczby ludności wskazuje, że przy ogólnym wzroście liczby mieszkańców zmniejsza 

się udział liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Przy jednoczesnym wzroście liczby 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym możemy mówić o procesie starzenia się społeczeństwa.    

Rozwój budownictwa mieszkaniowego w Gminie Lubin ilustruje tabela 2.6. 

Tabela nr 2.6. Porównanie zasobów mieszkaniowych na ternie Gminy Lubin w 2008 i 2014 

roku.  Źródło GUS 
 

Wyszczególnienie 2008 r. 2014 r. 

Budynki mieszkalne w Gminie (ogółem) [szt.] 2 784 3 962 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę [m2] 30,0 35,3 

Z powyższego zestawienia wynika, iż w latach 2008 -2014 w gminie liczba budynków mieszkalnych 
wzrosła o ponad 42% . Poprawiła się także o 5,3 m2 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 

osobę. 

 

Struktura ludności Gminy Lubin z podziałem 
na wiek oraz płeć w roku 2014 

ogółem 14 093 
mężczyźni 7 111 
kobiety 6 982 
W wieku przedprodukcyjnym – poniżej 18 lat 

ogółem 2 946 
mężczyźni    1 543 
kobiety 1 403 
 W wieku produkcyjnym: 18 - 59 kobiety, 18 - 

64 lata mężczyźni   

ogółem  9 328 
mężczyźni 5 008 
kobiety 4 320 
W wieku poprodukcyjnym 
ogółem 1 819 
mężczyźni 560 
kobiety 1 256 

Struktura ludności Gminy Lubin z 

podziałem na wiek oraz płeć w roku 2008 
ogółem 12 117 
mężczyźni 6 032 
kobiety 6 085 
W wieku przedprodukcyjnym – poniżej 
18 lat 
ogółem 2 623 
mężczyźni    1 319 

kobiety  1 304 

 W wieku produkcyjnym: 18 - 59 kobiety, 
18 - 64 lata mężczyźni   
ogółem  8 055 
mężczyźni 3 961 
kobiety 4 094 
W wieku poprodukcyjnym 
ogółem  1 439 
mężczyźni 526 
kobiety 913 
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2.2  Oświata i edukacja 

 

Na terenie gminy funkcjonuje dobrze zorganizowana sieć szkół i oddziałów przedszkolnych.  

2.2.1. Gimnazjum 

Od września 2013 roku swoją działalność rozpoczęło Gminne Gimnazjum, które zlokalizowane 

zostało na terenie miasta Lubina (ul. M. Skłodowskiej Curie) w dzierżawionych pomieszczeniach 
jednostki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

W pierwszym roku funkcjonowania w Gimnazjum uczyło się 64 uczniów tylko w 4 klasach pierwszych.  

Obwód Gimnazjum obejmuje wszystkie miejscowości należące do Gminy Lubin i oferuje: 
- szeroką, zróżnicowaną i dostosowaną do oczekiwań uczniów ofertę edukacyjną, 

- zajęcia prowadzone przez wyselekcjonowaną, najlepszą kadrę pedagogiczną, 
- kształcenie profilowane z możliwością wyboru fakultetu: 

 * matematyczno - informatyczny z elementami robotyki, 
 * humanistyczny z elementami dziennikarstwa i komunikacji medialnej, 

 * sportowy,  

 * turystyczno – krajoznawczy z rozszerzoną geografią, 
 * sztuka, 

- możliwość nauki nawet 3 języków obcych (angielski, niemiecki, francuski), 
- rozszerzoną naukę wybranych języków obcych, 

- wymiany międzynarodowe i obozy językowe, 

- łatwą dostępność do zajęć dodatkowych, 
- bezpłatne zajęcia na basenie, 

- zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, 
 * zajęcia rozwijające zainteresowania,  

 * zajęcia wyrównawcze, 

 * zajęcia terapeutyczne/ specjalistyczne, 
- mało liczne klasy wpływające na komfort oraz indywidualizację procesu nauczania, 

- bezpieczeństwo w czasie pobytu w szkole i w czasie dowozów (zapewniona opieka), 
- kameralne warunki, monitoring, pracownie przedmiotowe, 

- atrakcyjną bazę dydaktyczną i nowoczesne wyposażenie, 
- prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik ICT, tablic interaktywnych oraz   

  przenośnych komputerów (mobilne pracownie komputerowe)- laptop dla każdego ucznia, 

- indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla ucznia i jego rodziców, 
- warsztaty i treningi dla rodziców w zakresie wychowywania i rozwiązywania problemów 

wychowawczych, 
- prowadzenie zajęć metodą projektu i eksperymentu, 

- systematyczne, diagnozowanie wiedzy i umiejętności (postępów) ucznia i niezwłoczne reagowanie na 

  stwierdzone potrzeby, 
- różnorodne formy aktywnego spędzania wolnego czasu, 

- nieodpłatne dowozy do szkoły; odwozy dostosowane do rozkładu godzin zajęć, 
- opiekę świetlicową dostępną dla każdego ucznia wraz z urozmaiconą ofertą zajęć świetlicowych, 

- możliwość korzystania z ciepłych posiłków - obiadów w stołówce szkolnej, 
- obozy adaptacyjno – integracyjne dla uczniów klas I, przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

 

Aktualnie od roku szkolnego 2014/2015 Gimnazjum zmieniło swoją siedzibę. Na mocy Uchwały          
Nr XVI/77/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 25.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego w dniu 08.07.2015 r. zawarte zostało Porozumienie międzygminne      
Nr 1/2015 określające zasady współpracy gminy w zakresie realizacji obowiązku szkolnego przez 

uczniów zamieszkałych na terenie jednej ze stron porozumienia uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez drugą stronę Porozumienia. Dokument reguluje także kwestie partycypacji 
wydatków z przedmiotowego tytułu. Uchwałą Nr XVIII/82/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 30.07.2015 

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów ustalono Gimnazjum w Lubinie 

z siedzibą w Lubinie przy ul. Szpakowej 2. 
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2.2.2. Szkoły podstawowe 

Edukacja na poziomie szkolnictwa podstawowego odbywa się w sześciu obwodach szkolnych, 

w pięciu obwodach od klasy I do VI, a w jednym od I do III.  
 

Tabela 2.7. Szkoły podstawowe na terenie Gminy Lubin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2.8. Obwody szkolne (szkoły podstawowe) 

 

 

Wyszczególnienie 
SP  
Osiek 

SP 

Krzeczyn 

Wielki 

SP  
Raszówka 

SP  

Szklary 

Górne 

SP 
Niemstów 

SP  
Siedlce 

Obwód 

Kłopotów, 

Osiek, 

Pieszków 

Bolanów,  

Chróstnik, 

Gorzyca, 
Krzeczyn 

Mały, 
Krzeczyn 

Wielki 

Buczynka, 

Bukówna, 

Gorzelin, 
Karczowiska, 

Raszówka, 
Raszowa, 

Raszowa 

Mała, Lisiec, 
Wiercień, 

Zimna Woda 

Lubków, 

Owczary, 

Szklary 
Górne, 

Obora 

Gogołowice, 

Kłopotów, 

Łazek, 
Miłoradzice, 

Miłosna, 
Niemstów,  

Osiek, 

Pieszków, 
Podgórze,  

Czerniec, 

Dąbrowa 

Górna, Gola, 
Księginice,  

Miroszowice, 
Siedlce, 

Składowice, 

Ustronie i 
Zalesie 

 

Tabela 2.9. Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin 

w roku szkolnym 2014/2015.  
Źródło: dane Urzędu Gminy w Lubinie 

 

L.p. 
Nazwa szkoły / 

wyszczególnienie 

SP 

Siedlce 

SP 

Niemstów 

SP 
Szklary 

Górne 

SP 

Raszówka 

SP 
Krzeczyn 

Wielki 

SF Osiek  Razem 

1. 

 Liczba uczniów 
ogółem 

 w szkole - kl. I-VI 

  

120 99 101 165 116 37 638 

2. 

 Liczba dzieci w 

oddziałach „0” 

 

33 20 15 5 15 13 101 

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZECZYNIE WIELKIM 
im. Marii Konopnickiej - rok założenia 1946 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEDLCACH 

im. Henryka Sienkiewicza  - rok założenia 1946 

SZKOŁA PODSTAWOWA W SZKLARACH GÓRNYCH  

- rok założenia 1946 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEMSTOWIE 
im. Janusza Korczaka - rok założenia 1956  

SZKOŁA FILIALNA W OSIEKU 

- rok założenia 2003 

SZKOŁA PODSTAWOWA w RASZÓWCE  

im. Orła Białego - rok założenia 1948 
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Tabela 2.10. Porównanie liczby uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Lubin w latach szkolnych 2007/2008 i 2014/2015.  
Źródło: dane Urzędu Gminy w Lubinie 

 

Nazwa szkoły / 
wyszczególnienie 

 
Rok szk. 

SP 
Siedlce 

SP 
Niemstów 

SP 
Szklary 
Górne 

SP 
Raszówka 

SP 
Krzeczyn 
Wielki 

SF Osiek 
(kl.I-III) 

 Razem 

 Liczba uczniów 
ogółem 
 w szkole - kl. I-VI 
  

2007/2008 127 87 78 177 83 25 577 

2014/2015 120 99 101 165 116 37 638 

Zmiana  -7 +12 +23 -12 +33 +12 +61 

 Liczba dzieci w 
oddziałach „0” 
 

2007/2008 25 10 14 0 20 15 84 

2014/2015 33 20 15 5 15 13 101 

Zmiana  +8 +10 +1 +5 -5 -2 +17 

 

Biorąc pod uwagę ogólną liczbę dzieci uczęszczających do szkół (tj. uczniów klas I-VI oraz dzieci 
z oddziałów „0”) można stwierdzić, iż ich liczba ogólna nie maleje. Obserwuje się nawet tendencję 

wzrostową w grupie dzieci młodszych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być fakt ogólnego wzrostu 
liczby mieszkańców w Gminie Lubin. Wpływ na wahania proporcji ma także obniżenie wieku dzieci 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

 

2.2.3. Edukacja przedszkolna 

W Gminie Lubin funkcjonuje jedno gminne Przedszkole w Raszówce. W roku 2008 powołany został     

do życia Oddział Zamiejscowy tego przedszkola w Lubinie, dzięki czemu od roku szkolnego 2008/2009 

znacznie większa liczba dzieci mogła skorzystać z edukacji przedszkolnej. Ponadto sukcesywnie         
na terenie całej gminy powstawały punkty i oddziały przedszkolne, głównie przy istniejących szkołach 

podstawowych (obecnie jest ich 16). 
 

Tabela 2.11. Porównanie liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola  w Raszówce 
w latach szkolnych 2007/2008 i 2014/2015. 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Lubinie 
 

Rok szkolny Dzieci 6-letnie Dzieci 5-letnie Dzieci do lat 4  Razem 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

2007/2008 20 1 19 1 35 1 74 3 

2014/2015 22 2 54 2 108 4 184 8 

Zmiana: +2 +1 +35 +1 +73 +3 +110 +5 
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Tabela 2.12. Punkty i oddziały przedszkolne w Gminie Lubin- wg arkuszy na rok szk. 

2014/2015. 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Lubinie 

 

Lp. Nazwa szkoły Punkt/oddz. zam. Liczba dzieci 

1.  

SP w Krzeczynie Wielkim 

Punkt Nr 1 10 

2. Punkt Nr 2 15 

3. Oddział przedszkolny 16 

4. SP w Raszówce Oddział w Wiercieniu 11 

5.  

SP w Niemstowie 

Punkt w Niemstowie 10 

6. Oddział w Niemstowie 24 

7. Punkt w Miłoradzicach 15 

8. SF w Osieku Punkt w Osieku 13 

9. Oddział w Osieku 14 

10.  

SP w Szklarach Górnych 

Punkt przedszkolny 21 

11. Oddział przedszkolny 15 

12.  

SP w Siedlcach 

Punkt w Księginicach 7 

13. Punkt w Składowicach 12 

14. Oddział Przedszkolny (5 –latki) 16 

15. Oddział Przedszkolny (6 –latki) 16 

16. Oddział Przedszkolny (3-4 -latki) 16 

Razem: 231 

 

 

Zarówno w ramach edukacji przedszkolnej, jak i szkolnej Gmina Lubin realizuje bogatą ofertę zajęć 
edukacyjnych. Są to zajęcia wyrównawcze i rozwijające prowadzone nie tylko w trakcie godzin 

lekcyjnych, ale także jako zajęcia dodatkowe. Gmina dysponuje nowoczesną bazą lokalową stale 
modernizowaną i unowocześnianą oraz bogatym zapleczem wszelkiego rodzaju pomocy naukowych 

i dydaktycznych. Gminne placówki edukacyjne biorą bardzo aktywnie udział we wszelkiego rodzaju 
konkursach i projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,  w tym ze 

środków Unii Europejskiej w ramach różnorodnych programów, a w szczególności Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Gmina Lubin promuje i nagradza uczniów i studentów zamieszkałych na terenie gminy, wyróżniających 
się szczególnymi osiągnięciami w zakresie nauki, sportu, dziedzin artystycznych. Kryteria jakie muszą 

spełniać osoby ubiegające się o stypendium określone zostały w Uchwale nr XXXVIII/464/2002 Rady 
Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2002 r. (ze zm.) w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla 

uczniów i studentów. Program stypendialny funkcjonuje w Gminie  od roku 1996. 

2.2.4. Inne formy edukacji 

Na terenie Gminy Lubin działają 3 ośrodki kształcenia na odległość. Ośrodki w Miłoradzicach 

i Raszówce powstały w 2008 r., a ośrodek w  Księginicach rozpoczął swoją działalność w 2010 r. 

Centra kształcenia na odległość prowadzone są przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce 
i wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz biurowy – w każdym ośrodku znajduje się 

10 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne (telefon, fax i drukarka). Komputery 
wyposażone zostały w oprogramowanie specjalistyczne  umożliwiające  realizację 66 szkoleń, w tym 

z zakresu obsługi komputera (m.in. praca z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, w zakresie 

korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej). Dzięki temu - za pośrednictwem aktywnego 
portalu szkoleniowego - mieszkańcy wsi, w tym osoby niepełnosprawne, mogą korzystać z bogatej 

oferty edukacyjnej poprzez bezpłatny udział w szkoleniach i kursach e-lerningowych oraz mają 
możliwość korzystania z multimedialnych poradników, atlasów i słowników dostępnych w siedzibach 

centrów. W ww. ośrodkach stworzona została możliwość dokształcania się oraz zdobywania 

dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Celem działalności centrów jest promowanie kształcenia przez 
całe życie oraz zwiększanie dostępu do wiedzy na różnych poziomach kształcenia. Z usług ośrodków 

korzystają zarówno dorośli, jak i młodsi mieszkańcy gminy. 
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W 2012 r. - w ramach II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin 

i Powiatów Rzeczypospolitej - Gmina Lubin uzyskała tytuł „Samorządowego Lidera 
Edukacji 2012”. Jest to tytuł nadawany gminom, które wyróżniają się na tle innych 

znaczącymi inwestycjami w edukację oraz działalnością na rzecz stałego jej ulepszania.  

W kolejnych latach 2013 i 2014, Gmina ponownie uzyskała tytuł „Samorządowego Lidera 
Edukacji”, a w 2013 r. Wójt Gminy – prestiżowy tytuł „Mecenasa Wiedzy". W roku 2014, 

za działalność w dziedzinie edukacji, Gmina Lubin otrzymała tytuł „EURO-GMINA”. 
 

2.3  Kultura, sport i turystyka 

2.3.1. Kultura 

Działalność kulturalna na terenie Gminy Lubin oparta jest obecnie przede wszystkim na zadaniach 

realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce (GOK).  
Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje wszystkie 31 sołectw, a działalność kulturalno – oświatowa 

prowadzona przez GOK odbywa się przede wszystkim w 26 świetlicach znajdujących się w: Bukownej, 
Buczynce, Chróstniku, Czerńcu, Gogołowicach, Gorzelinie, Kłopotowie, Krzeczynie Małym,  

Księginicach, Liścu, Miłoradzicach, Miłosnej, Miroszowicach, Niemstowie, Oborze, Osieku, Pieszkowie, 

Raszowej, Raszówce, Siedlcach, Składowicach, Szklarach Górnych, Wiercieniu, Zimnej Wodzie, Goli 
oraz Raszowej Małej.  

W ostatnich latach w wielu z ww. świetlic przeprowadzone zostały różnego rodzaju remonty, 
a niektóre z nich powstały całkowicie od podstaw (np. świetlica w Oborze i Goli, pawilon klubowo – 

sportowy w Zimnej  Wodzie).  

Fot. nr  2.1.  Świetlica wiejska w miejscowości Obora 

 

Fot. nr 2.2. Świetlica w Osieku wraz z terenami rekreacyjnym  

(korty tenisowe, plac zabaw) 
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Część świetlic wymaga jednak remontów i modernizacji.  
W ostatnich latach wyposażenie świetlic uzupełniane jest w ramach środków Funduszu 

Sołeckiego. 

Na terenie działalności GOK prowadzone są sekcje zainteresowań: „Artystyczne ABC” (plastyczne, 
wokalne, instrumentalne, taneczne, teatralne), komputerowe, fitness dla pań, nauka języków obcych. 

Ponadto GOK jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, pokazów, zebrań, prelekcji, zajęć 
kulturalno – oświatowych, wycieczek połączonych z warsztatami i pokazami rękodzieła ludowego 

i rzemiosła artystycznego dla dzieci młodzieży i dorosłych. 

GOK jest także organizatorem wielu imprez cyklicznych takich jak:  
 * COROCZNE KONCERTY KOLĘD, 

 * PRZEGLĄDY TEATRU JEDNEGO AKTORA, 
 * PRZEGLĄDY AMATORSKICH FORM KABARETOWYCH, 

 * NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, 
 * FESTIWAL KAPUSTY I PIEROGA, 

 * COROCZNY FESTYN URODZINOWY GOK, 

 * MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ŚWIAT POD KYCZERĄ. 
Pod opieką GOK działają 22 zespoły artystyczne: 

 zespoły folklorystyczne: 

 * Zespół Folklorystyczny „Koniczynki” z Miłoradzic, 
 * Zespół Folklorystyczny „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego, 

 * Zespół Folklorystyczny „Zachęta” z Zimnej Wody, 

 zespoły wokalne: 

 * Zespół Wokalny „Jarzębina” z Księginic, 
 * Zespół Wokalny „Leśne Echo” z Raszówki, 

 * Zespół Wokalny „Swojska Nuta” z Bukownej, 
 * Zespół Wokalny „Lejdis” ze Składowic, 

 * Zespół Wokalny „Siedlecka Nuta” z Siedlec, 
 * Łemkowski Zespół Dziecięcy „Żajworonki” z Liśca, 

 * Dziecięcy Zespół „Wiercipiętki” z Wiercienia, 

 * Zespół Wokalno – Instrumentalny „Iskra” z Krzeczyna Wielkiego, 
 * Młodzieżowy Zespół „Akolada” z Bukownej, 

 * Dziecięcy Zespół „Mała Akolada” z Bukownej, 
 grupy teatralne: 

 * Młodzieżowa Grupa Teatralna „teatr dal Was” z Osieka, 

 * Grupa Teatralna dla Dorosłych „Teatr Kultura” z Raszówki, 

 * Grupa Teatralna „Aktów Cztery” z Bukownej, 
 * Młodzieżowa Grupa Teatralna „idzie Grześ przez Wieś” z Zimnej Wody, 

 kabarety: 

 * Kabaret  „Więc Zaczynajmy” z Bukownej, 
 * Kabaret „Ale Baby” z Krzeczyna Małego, 

 * Kabaret „Widzi mi się” z Obory, 

 grupy taneczne” 

 * Młodzieżowy Zespół Taneczny „Stucki” z Raszówki, 
 * Młodzieżowa Grupa „Break Dance” z Osieka. 

GOK  prężnie współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich, działającymi w Gminie Lubin. Członkowie 
Kół są współorganizatorami imprez prowadzonych przez GOK oraz biorą udział w wielu 

organizowanych konkursach. Aktywne koła z terenu działalności ośrodka to: KGW z Raszówki, KGW 
z Raszowej, KGW z Zimnej Wody, KGW z Bukownej, KGW z Wiercienia, KGW z Osieka, KGW 

z Gorzelina, KGW z Miłoradzic, KGW z Miłosnej, KGW z Buczynki, KGW z Księginic, KGW z Obory, KGW 

z Siedlec, KGW ze Składowic, KGW z Czerńca, KGW z Krzeczyna Małego, KGW z Krzeczyna Wielkiego, 
KGW z Niemstowa, KGW z Gogołowic, KGW z Chróstnika 

Oferta kulturalna wzbogacana jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną Raszówce (GBP) i jej 5 filii, które 
znajdują się w następujących miejscowościach: Chróstniku, Księginicach, Miłoradzicach, Niemstowie 

i Oborze.  
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GBP uczestniczy w wielu programach, m.in.: 

 Mak+ - jeden z komponentów wieloletniego programu rządowego Biblioteka + Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który realizowany jest przez Instytut Ksiązki (elektroniczny 
zintegrowany system biblioteczny umożliwiający tworzenie elektronicznego katalogu 

bibliotecznego, bazy czytelników, rejestrację wypożyczeń oraz prowadzenie statystyk), 

 „Orange dla Bibliotek” – program Fundacji Orange umożliwiający bezpłatne korzystanie 

z Internetu w bibliotekach, 
 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – program Biblioteki Narodowej mający na celu 

doposażenie bibliotek w księgozbiór, 

 „FunEnglish w bibliotece” – umowa z firmą Funmedia w zakresie bezpłatnej nauki języka 

angielskiego dla dzieci poprzez platformę internetową funenglish.pl, 
 „Ibuki” – program Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu umożliwiający bezpłatny 

dostęp do prawie 2000  e-booków dla wszystkich czytelników bibliotek na platformie 

libra.ibuk.pl. 

Zarówno Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce, szkoły podstawowe z terenu gminy, jak i Gminna 
Biblioteka w Raszówce uczestniczą w projekcie pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu cyfrowemu 

w gminie Lubin”, który gmina realizuje już od 2010 r. W ramach tego projektu, który 
współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”, 

w 19 jednostkach gminnych zainstalowanych zostało 20 stanowisk komputerowych z bezpłatnym 
dostępem do Internetu. 

Remontu lub modernizacji wymaga część bazy lokalowej bibliotek. 

 
2.3.2. Sport i turystyka 

W Gminie Lubin buduje się i modernizuje wiele przyszkolnych i gminnych obiektów sportowych oraz 

rekreacyjnych. Dzięki temu dobrze rozwija się tu zarówno kultura fizyczna dzieci i młodzieży, jak 
i amatorski ruch sportowy oraz działalność rekreacyjna mieszkańców. 

Różnorodność i wielofunkcyjność wykonanych urządzeń sportowych umożliwia prowadzenie ciekawych 
i urozmaiconych zajęć wychowania fizycznego także w godzinach popołudniowych – w czasie wolnym 

od zajęć lekcyjnych. Stale zwiększa się liczba osób korzystających z nowej bogatszej oferty 

edukacyjnej oraz z wielostronnego rozwoju sportowego. Wybudowane i zmodernizowane obiekty 
sportowe wykorzystywane są nie tylko do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dzieci 

uczęszczających na zajęcia szkolne. Obiekty te dostępne są także, w celu realizacji zainteresowań 
sportowych, dla wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Lubin oraz członków LZS.  

 

Tabela nr 2.13. Baza obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Gminy Lubin 

 

BOISKA I OBIEKTY SPORTOWO - 
REKREACYJNE 

 OBIEKTY SPORTOWE 

Lp. Lokalizacja obiektu sportowego  1. Pawilon Klubowo – Sportowy w Zimnej Wodzie 

1. Boisko gminne w Księginicach     

2. Boisko gminne w Miłoradzicach  BOISKA I OBIEKTY GMINNE PRZYSZKOLNE ORAZ 
PRZY ŚWIETLICACH GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 

3. Boisko gminne w Wiercieniu  

4. Boisko gminne w Siedlcach  Lp. Lokalizacja obiektu sportowego 

5. Boisko gminne w Raszówce  1. Boisko przy Szkole Podstawowej w Niemstowie 

6. Boisko gminne w Krzeczynie Wielkim  2. Boisko przy Szkole Podstawowej w Osieku* 

7. Boisko gminne w Niemstowie  3. Boisko przy Szkole Podstawowej w Krzeczynie Wielkim 

8. Boisko gminne w Oborze  4. Boisko przy Szkole Podstawowej w Szklarach 
Górnych* 

9. Boisko gminne w Kłopotowie  5. Boisko przy Szkole Podstawowej w Raszówce* 
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10. Boisko gminne w Składowicach  6. Boisko przy świetlicy w Osieku 

11. Boisko gminne w Szklarach Górnych  7. Boisko przy świetlicy w Krzeczynie Małym 

12. Boisko gminne w Gogołowicach  *) boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną, ze skoczniami 
oraz bieżniami 

 

13. Boisko gminne w Czerńcu   

14. Boisko gminne w Zimnej Wodzie   

15. Boisko gminne w Dąbrowie Górnej  KORTY TENISOWE 

16. Boisko gminne w Gorzelinie  Lp. Lokalizacja obiektu sportowego 

17. Boisko gminne w Karczowiskach  1. Przy Szkole Podstawowej w Raszówce ** 

18. Boisko gminne w Liścu  2. Przy Szkole Filialnej w Osieku ** 

19. Boisko gminne w Osieku  3. Przy świetlicy GOK w Osieku 

20. Boisko gminne w Pieszkowie  4. Przy świetlicy GOK w Krzeczynie Małym 

21. Boisko gminne w Raszowej  **) boiska ze sztucznym oświetleniem 

Źródło: dane własne Urzędu Gminy w Lubinie 

 

22. Boisko gminne w Ustroniu   

Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Raszówce wykonany został w 2008 r. i składa 

się z: 

 kortów tenisowych o nawierzchni tartanowej wraz z ogrodzeniem (pow. 606 m2), 

 boiska do piłki ręcznej o nawierzchni tartanowej z bramkami, piłkochwytami, koszami 

do gry w koszykówkę (pow. 1196,00 m2), 
 bieżni o nawierzchni tartanowej (w tym bieżnia krótka, jednocześnie stanowiąca rozbieg 

do skoku w dal oraz bieżnia wokół boiska sportowego – pow. 615 m2), 

 skoczni w dal z piaskiem, 

 ścieżki zdrowia (drabinka pozioma, płotki do przeskoków, pomost wiszący, zestaw 

do pompek). 
 

Zagospodarowanie terenu obejmuje ponadto: parkingi na 7 miejsc postojowych (w tym dwa dla osób 

niepełnosprawnych), dojazdy oraz chodniki m.in. ułatwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych, 
ławeczki,  teren zielony. Ww. obiekt w roku 2012 i 2013 uzyskał tytuł „BOISKO NA MEDAL”. 

 
Fot.  nr 2.3. Szkoła Podstawowa w Raszówce z kompleksem boisk sportowych 

 

 

Sala gimnastyczna oraz kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej 

w Szklarach Górnych wykonane zostały w 2008r. Zadanie w 2010 r. uzyskało dofinansowane 

z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 

2013. 
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Sportowy segment przyszkolny o łącznej powierzchni ponad 650 m2 połączony jest łącznikiem 

parterowym segmentem dydaktycznym Szkoły. W jego skład wchodzi :  
 sala sportowa o wymiarach 15 x 24 m, 

 szatnie dla chłopców i dziewcząt, 

 umywalnie wraz z natryskami dla chłopców i dziewcząt, 

 magazyny sprzętu sportowego, 

 pokój instruktorski, 

 gabinet kultury fizycznej. 

Na kompleks boisk sportowych składają się: 

 boisko o nawierzchni trawiastej (boisko wielofunkcyjne małe o powierzchni 200 m2 oraz 

boisko do piłki nożnej o powierzchni 2516 m2, 

 bieżnia o nawierzchni sztucznej. 

 
Fot. nr 2.4. i 2.5. Boiska i sala gimnastyczna  

przy Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych 

            
 
Ten projekt inwestycyjny zyskał uznanie Akademii Samorządu i znalazł się wśród trzech 

nominowanych w kraju samorządów do Nagrody INNOWATOR w kategorii „Najlepszy 

Projekt Sportowy i Turystyczny”; rozstrzygnięcie nastąpiło pod koniec listopada 2008 r. 
w Warszawie podczas Dni Samorządu. 

Budowa pawilonu klubowo - sportowego w Zimnej Wodzie zakończona została w kwietniu 
2013 r. jest to obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w którym mogą być realizowane 

różnorodne zajęcia sportowe o charakterze klubowym, w tym np. tenis stołowy, szachy, warcaby, itp.  

Zadanie dofinansowane zostało przez Unię Europejską ze środków Europejskiego           
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Modernizacja boiska sportowego w Oborze – w latach 2012 – 2013 przeprowadzono częściową 

modernizację w zakresie boiska piłkarskiego i treningowego, systemu nawadniania oraz ogrodzenia  

terenu.  
 

Wiele z obiektów sportowych wyszczególnionych w tabeli nr 12 dzięki staraniom Gminy posiada bardzo 
wysoki standard. Przykładem mogą tu być opisane wyżej boiska przy Szkole Podstawowej w Raszówce 

i Szkole Podstawowej w Szklarach Górnych, pawilon klubowo – sportowy w Zimnej Wodzie, czy boisko 
sportowe w Oborze. Jednakże jeszcze wiele obiektów sportowo rekreacyjnych  wymaga    

szeregu działań remontowych i modernizacyjnych, które podniosą ich standard, a co za 

tym idzie jakość i ilość działań sportowych. 
W Gminie Lubin nie ma także żadnego obiektu zapewniającego właściwe warunki do 

rekreacji wodnej  oraz weekendowego wypoczynku nad wodą. 
 
W zakresie terenów rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców Gminy jest 28 placów zabaw (przy 

istniejącej liczbie 31 sołectw), z których 25 było przebudowywane lub/i modernizowane w latach 

2010-2014.  
Natomiast starsi mieszkańcy gminy mogą korzystać z utworzonej w 2011 r. siłowni plenerowej 

w Chróstniku oraz wybudowanych w latach następnych siłowni plenerowych w Niemstowie, 
Księginicach i Szklarach Górnych. 
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Większość działań w ww. zakresie odbywa się z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego. 

 
Ponadto przez Gminę Lubin wiedzie wiele szlaków rowerowych i turystycznych oraz ścieżek 

edukacyjnych i dydaktycznych: 

 Szlak rowerowy zaczynający się w Przemkowie: Przemków – Krzyżowa k. Ścinawy (ideą 

utworzenia szlaku było połączenie Doliny Odry (Szlak Odry) z Przemkowskim Parkiem 
Krajobrazowym; od Przemkowa do Lubina szlak przemierza dwa kompleksy krajobrazowe, 

 Szlak rowerowy niebieski (Obora – Gola), 

 Szlak rowerowy zielony (Obora  – Raszówka), 

 Szlak II Armii Wojska Polskiego (czerwony) - z Chocianowa przez Lubin do Ścinawy, 

 Szlak Polskiej Miedzi (niebieski) - z Polkowic przez Lubin do Legnicy, 

 Szlak Zabytków (żółty) z Krzeczyna przez Lubin do Lubiąża dalej Pieszków - Lubin - Krzeczyn 

Mały – Przemków, 
 Szlak Leśny (zielony) – ze Składowic przez Lubin do Chocianowa. 

 Szlak św. Jakuba 

 Ścieżka przyrodnicza  „Gogołowice”- utworzona we wsi o tej samej nazwie; tematem jest 

środowisko przyrodnicze wsi, którego elementami są ogródki przydomowe, zieleń przydrożna, 

przykościelna i związana z wiejskim stawem (6 przystanków), 
 Ścieżki dydaktyczne: 

- „Krzeczyn Wielki, Chróstnik, Rezerwat Zimna Woda”, 

- „ Raszowa Duża, Raszowa Mała, Buczynka, Miłoradzice”,  

- „Siedlce, Księginice, Składowice”,  
eksponujące miejsca ciekawe przyrodniczo (dla ww. ścieżek opracowane zostały zeszyty 

materiałów szkoleniowych). 
W gminie odczuwalny jest niedostatek tras i ścieżek rowerowych połączonych siecią z trasami 

i ścieżkami przebiegającymi przez gminy sąsiednie. 

 
W klubach mających siedziby w miejscowościach Gminy Lubin ćwiczy i bierze udział w różnych zawodach 

kilkuset zawodników.  Na terenie Gminy Lubin  działają następujące organizacje sportowe:  

 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” z siedzibą w Czerńcu, szkolący 

zawodniczki w piłce nożnej, 

 Ludowy Klub Sportowy „Iskra” Księginice, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Ludowy Klub Sportowy „Fortuna” Obora, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Ludowy Klub Sportowy „Unia” Miłoradzice, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Ludowy Klub Sportowy „Platan” Siedlce, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Niemstów, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Ludowy Klub Sportowy „Huzar” Raszówka, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Klub Sportowy „Unia” Szklary Górne, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Ludowy Klub Sportowy „Transportowiec” Kłopotów, szkolący zawodników w piłce nożnej, 

 Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce, szkolący zawodników 

w tenisie stołowym,  
 Ośrodek Sportów Łuczniczych "STRZELEC" z siedzibą w Legnicy; działający na terenie Gminy 

Lubin w miejscowości Karczowiska i szkolący zawodników w łucznictwie, 

 Fundacja Sportowa „Mustang” w Niemstowie, 

 Klub Sportowy „Tiger” Niemstów, 

 Lubiński Klub jeździecki „Tarpan” w Krzeczynie Wielkim, 

 Lubińska Grupa Płetwonurkowa zs. w Oborze, 

 Lubińskie Stowarzyszenie Motocrossu „Bry-Tech Racing” zs. w Chróstniku. 

 
Kultura fizyczna dzieci i młodzieży, a także amatorski ruch sportowy i działalność rekreacyjna 

realizowana przez mieszkańców i na rzecz mieszkańców gminy należy do zadań własnych i jest 
finansowana ze środków budżetu Gminy Lubin.  

W latach 2014-2015 na terenie rekreacyjno – sportowym w Chróstniku  wybudowane zostało miasteczko 

rowerowe jako pierwsza tego typu inwestycja na terenie Gminy Lubin. Powstał nowoczesny, plenerowy obiekt 
umożliwiający naukę zasad ruchu drogowego najmłodszych mieszkańców Gminy Lubin i stanowiący 

uzupełnienie oferty spędzania wolnego czasu całych rodzin. 
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  Fot. nr 2.6 i 2.7 Miasteczko rowerowe w Chróstniku 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Każdego roku Rada Gminy Lubin uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami pożytku publicznego.  

Zgodnie z uchwałą nr LX/468/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie rocznego 

programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi       
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2015., współpraca Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi odbywa się w charakterze: 
       a) pozafinansowym 

       b) finansowym. 

Współpraca pozafinansowa opiera się na formach: 
a) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, 

projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, 
b) wspierania organizacji pozarządowych, starających się o środki z innych źródeł niż budżet 

Gminy Lubin, 
c) użyczania bądź udostępniania w celu realizacji zadań publicznych na preferencyjnych 

warunkach organizacjom pozarządowym nieruchomości w tym: pomieszczeń w budynkach 

stanowiących własność Gminy Lubin, gruntów, a także udostępniania ruchomości w tym 
użyczania sprzętu i wyposażenia, 

d) umożliwiania umieszczania przez organizacje pozarządowe na stronie internetowej Gminy 
Lubin, informacji dotyczących realizowanych przez te organizacje gminnych zadań 

publicznych, 

e) zamieszczania na stronie internetowej Gminy Lubin informacji skierowanych do organizacji 
pozarządowych, 

f)  przygotowywania i monitorowania porozumień zawieranych przez Gminę Lubin 
z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych, 

g) promocji organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Lubin w zakresie 
aktywności obywatelskiej w realizacji zadań publicznych na terenie gminy oraz promowania 

idei wolontariatu i wykorzystywania potencjału wolontariuszy, 

h) współorganizacji przedsięwzięć / pomocy przy organizacji przedsięwzięć 
kulturalnych, oświatowych, społecznych, rekreacyjno-sportowych i innych, 

i)  obejmowania patronatem przez władze Gminy Lubin projektów i inicjatyw realizowanych 
przez organizacje pozarządowe, 

j) organizowania / współorganizowania szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań 

informacyjnych, punktów konsultacyjnych, 
k) przekazywania istotnych informacji dotyczących pośrednio lub bezpośrednio organizacji 

pozarządowych drogą mailową lub / i telefonicznie. 
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Ponadto odmiennymi uchwałami uregulowane są zapisy dotyczące przyznawania nagród dla 

sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz stypendia sportowe za znaczące osiągnięcia 
sportowe, które przyznawane są każdego roku. 

Gmina Lubin nieustannie dąży do stworzenia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z terenów 

wiejskich warunków i możliwości do rozwijania zainteresowań sportowych. Dzieci i młodzież korzystają 
z bogatej oferty zajęć sportowych realizowanych w ramach programu szkolnego w gimnazjum, pięciu 

szkołach podstawowych i jednej filialnej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.  
Co rocznie powstaje bogaty plan różnorodnych imprez sportowo - rekreacyjnych, rozgrywek, festynów 

angażujących mieszkańców gminy ze wszystkich grup wiekowych. Zatwierdzany Kalendarz Imprez 

Sportowych dla Gminy Lubin przewiduje kilkadziesiąt imprez realizowanych na terenie całej Gminy 
Lubin, w których uczestniczy blisko 3 500 osób w wielu dyscyplinach sportu, w tym: piłce nożnej, 

tenisie stołowym, szachach, warcabach oraz kręglarstwie.  
Poszerzoną ofertę sportową, rekreacyjną i zdrowotną dla uczniów szkół podstawowych stanowi 

ponadto cykliczna realizacja projektu pn. „Nauka pływania dla dzieci ze Szkół Podstawowych Gminy 
Lubin”.  

 

Za swoje działania Gmina Lubin otrzymała w tytuł „Sportowej Gminy 2013” oraz 
„Sportowej Gminy 2014” oraz wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski 2013”. 

Takie działania wymagają nie tylko kontynuacji, ale dalszego rozwoju bazy sportowej 
i poszerzenia oferty o nowe dyscypliny sportowe. 

 

2.3.3. Inne walory turystyczne Gminy Lubin 

 

Na terenie gminy spotkać można wiele cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Do wojewódzkiego 

rejestru zabytków nieruchomych z obszaru Gminy Lubin wpisanych zostało łącznie 69 obiektów 
i zespołów obiektów. Przedmiotem ochrony prawnej są tu głównie zespoły sakralne (kościoły) wraz 

z otaczającymi je cmentarzami oraz zespoły porezydencjonalne, w tym pałace, parki oraz zabudowy 
folwarczne. Wśród obiektów wpisanych do rejestru zabytków przeważają obiekty stanowiące własność 

kościelną, gminną i prywatną. 

Rejestr zabytków ruchomych obejmuje 11 zespołów, w tym wyposażenie świątyń w Chróstniku, 
Czerńcu, Gogołowicach, Miłoradzicach, Oborze, Pieszkowie, Raszowej, Siedlcach, Szklarach Górnych, 

Zimnej Wodzie. Zabytki ruchome w Gminie Lubin stanowią własność związków wyznaniowych. 

Na obszarze Gminy znajduje się również 17 obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

archeologicznych. Poza tym 4 stanowiska archeologiczne o własnej formie terenowej chronione są na 
mocy decyzji o wpisie  do rejestru zabytków nieruchomych. Do obiektów zabytkowy wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków stanowiących wyłączną własność Gminy Lubin należą 2 założenia 

rezydencjonalne, 2 aleje lipowe, 4 parki, jeden cmentarz oraz 2 tereny pocmentarne i są to: 

 pałac w Księginicach, 

 ruiny pałacu w Raszowej, 

 aleja lipowa w Krzeczynie Małym, 

 aleja lipowa w Krzeczynie Wielkim, 

 park przy pałacu w Księginicach, 

 park podworski w Miłoradzicach, 

 park w Niemstowie,  

 park w Raszowej, 

 cmentarz poewangelicki w Zimnej Wodzie, 

 teren pocmentarny dawnego cmentarza ewangelickiego w Kłopotowie, 

 teren pocmentarny w Osieku. 
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Fot nr 2.8.  Pałac w Księginicach 

 

 
 

Podmiotom pozostającym w posiadaniu wartościowych kulturowo obiektów w celu poprawy stanu ich 

zachowania z budżetu gminy na rewaloryzację, konserwację oraz remonty obiektów zabytkowych i ich 
otoczenia, na podstawie uchwały nr XLIII/188/2006 Rady Gminy Lubin z dnia 28.06.2006 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (z późn. zm.) przyznawane są co roku 

dotacje celowe. 
Obecny stan zabytków gminnych oraz sakralnych wymaga dalszych inwestycji. 

2.4  Opieka zdrowotna 

Na terenie Gminy Lubin opiekę zdrowotną zapewniają m.in.:  

 Ośrodek Zdrowia w Raszówce prowadzony przez Niepubliczny ZOZ Ośrodek Medycyny Pracy 

zs. w Lubinie przy ul. Słonecznej 1  
 Ośrodek Zdrowia w Szklarach Górnych prowadzony przez Niepubliczny ZOZ Ośrodek 

Medycyny Pracy zs. w Lubinie przy ul. Słonecznej 1, 

 Punkt Lekarski w Siedlcach prowadzony przez Niepubliczny ZOZ Ośrodek Medycyny Pracy zs. 

w Lubinie przy ul. Słonecznej 1,  
 Punkt Lekarski w Miłoradzicach prowadzony przez Centrum Diagnostyczno - Terapeutyczne 

„MEDICUS” Sp. z o.o. zs. w Lubinie przy ul. Leśnej 8. 

Świadczenia oferowane mieszkańcom to: leczenie w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, szczepienia, bilanse, leczenie stomatologiczne, protetyka. 

Świadczenia specjalistyczne, świadczenia w dni wolne od pracy oraz święta, udzielane są bezpośrednio 

w podmiotach prowadzących ww. ośrodki zdrowia i punkty lekarskie. 
 

        Tabela nr 2.14. Ilość pacjentów zanotowanych w Ośrodkach Zdrowia/Punktach    
Lekarskich w latach 2011 - 2014r. 

  

Miejscowość 2011 2012 2013 2014 

Raszówka 1369 1432 2211 2281 

Siedlce 33 39 375 487 

Szklary Górne 589 597 834 849 

Miłoradzice 203 209 380 422 

 
     Największą liczbę pacjentów w Gminie Lubin notuje się w miejscowości Raszówka.      
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2.5  Polityka społeczna gminy 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one pokonać wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Instytucja wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. 

Zadanie pomocy społecznej w Gminie Lubin wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 

(GOPS), który powstał w lipcu 1996 r. i udziela pomocy społecznej osobom i rodzinom w szczególności 
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub 

ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony 

macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzenia gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych), 

trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, 

zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

GOPS w ramach swojej działalności realizuje nie tylko system zasiłków (w tym zasiłków stałych, 

okresowych czy celowych), ale także system pomocy w formie usług opiekuńczych (szczególnie dla 

osób starszych i niepełnosprawnych). Pracownicy socjalni GOPS realizują również pracę socjalną 
o charakterze pomocowym, której podstawowym celem jest niesienie pomocy ludziom znajdującym 

się w trudnych sytuacjach życiowych.  

Od 2004 r. dodatkowym zadaniem GOPS jest wypłata świadczeń rodzinnych a od 2008 r. funduszu 

alimentacyjnego. Ponadto do zadań Ośrodka należy wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych, a także 

dodatków mieszkaniowych. Zarządzeniem Wójta Gminy Lubin Nr 349/2011 z dnia 20.12.2011 r. 
powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny. Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu 

jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu 
terytorialnego - w obszarze gminy.  

Funkcjonująca w Gminie Lubin Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje 

działania w oparciu o ustawę z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych uchwalany corocznie przez Radę Gminy Lubin.  

Zarządzeniem Nr 418/2012 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 marca 2012 r.  tut. Ośrodek został 

wyznaczony do realizacji zadań gminy, zgodnie z  ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Tabela nr 2.15. Zestawienie świadczeniobiorców objętych pomocą w latach 2008 – 2014 

Rok 

Liczba 
mieszkańc
ów miny 

Lubin 

Liczba rodzin 
korzystających z 

pomocy 
społecznej GOPS  

Formy wsparcia 

zasiłek 
stały 

zasiłek 
okresowy 

zasiłek 
celowy 

zasiłek 
rodzinny 

fundusz 
alimentacyjny 

2008 12 268 298 38 45 198 777 72 

2010 13 083 247 42 40 164 669 80 

2012 13 783 228 35 47 158 562 74 

2014 14 413 208 36 36 138 203 59 
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Jak wynika z powyższych danych, rośnie systematycznie liczba mieszkańców, natomiast spada liczba 

rodzin korzystających z finansowego wsparcia pomocy społecznej.  

Wzrasta jednak liczba rodzin wymagających prowadzenia pracy socjalnej, wszechstronnej terapii, oraz 

fachowej pomocy w załatwianiu różnorodnych spraw. Podopieczni, szczególnie ci, którzy nie radzą 

sobie na rynku pracy, z uwagi na różne dysfunkcje, niepełnosprawność i zagrożenie wykluczeniem 
społecznym wymagają od służb socjalnych działań interdyscyplinarnych oraz działań długofalowych. 

Dla tej grupy mieszkańców najwłaściwszym byłoby stworzenie miejsca (centrum) 
spotkań i skierowania działań przez fachowców. 

Ponadto GOPS realizuje różne programy i projekty, w tym współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, m.in. z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz wykluczeniu cyfrowemu. 

2.6  Bezpieczeństwo publiczne 

Gmina Lubin ma ustawowy obowiązek zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego 

magazynu przeciwpowodziowego. W tym celu Gmina kontynuuje dobrą współpracę z lokalnymi 
służbami (Policja, PSP) oraz wspiera działalność OSP oraz zabezpiecza niezbędną infrastrukturę 

techniczną. 

 
Tabela nr  2.16. Zestawienie dotacji udzielonych przez Gminę Lubin Komendzie 

Powiatowej Policji  w Lubinie w latach 2009-2014, wg rodzaju pomocy 
 

 

Rodzaj pomocy Kwota dotacji Rok Razem 

Zakup zestawów komputerowych, 
współuczestniczono w obchodach Święta Policji 
oraz zakupiono nagrodę rzeczową dla laureata 
plebiscytu na Najlepszego dzielnicowego. 

17 381,33 2009 17 381,33 

Pokrycie kosztów utrzymania  pojazdów 
służbowych w części dotyczącej zakupu paliwa 
do samochodów służbowych Komendy 
Powiatowej Policji w Lubinie i pełniących patrole 
na terenie Gminy Lubin 

6 000 
10 000 
10 000 
5 000 
10 000 
5 000 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

 

46 000,00 

rekompensata pieniężna za czas służby pełnionej 
na terenie Gminy Lubin i przekraczającej normę 
określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji 

25 000 
10 000 
30 000 
10 000 
30 000 
10 000 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 

115 000,00 

na nagrody za osiągnięcia w służbie dla 
policjantów zatrudnionych  
w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie 
pełniących służbę na terenie Gminy Lubin. 
 

10 000 
10 000 
10 000 

 

2011 
2012 
2014 

20 000,00 

zakup  samochodu osobowo - terenowego w 
wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej 
Policji w Lubinie w ramach akcji  „sponsoring 
2013” przy 50%  dofinansowaniu z budżetu 
Komendy Głównej Policji. 

96 900 2013 96 900,00 

Razem: 305 281,33 
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    Tabela nr  2.17. Zestawienie dotacji udzielonych  przez Gminę Lubin Komendzie 

Powiatowej  Policji  w Lubinie w latach 2009-2014 
 

Rok Kwota dotacji [zł] 

2009 48 38, 33 

2010 20 000,00 

2011 50 000,00 

2012 25 000,00 

2013 136 900,00 

2014 25 000,00 

Razem: 305 281,33 

Na terenie gminy działa nadal dziewięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym jedna żeńska. 

Ww. jednostki to: 
 jednostki KSRG włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (w Niemstowie, 

Księginicach i Zimnej Wodzie); są to jednostki wiodące zarówno pod względem organizacji 

i wyszkolenia, jak i wyposażenia; jednostki te wykorzystywane są przede wszystkim do gaszenia 
pożarów, a dzięki wyposażeniu w zestawy narzędzi hydraulicznych i zestawy ratownictwa 

medycznego, mogą brać udział w działaniach prowadzonych przy wypadkach drogowych; 

 jednostki typu „S” (w Raszówce, Szklarach Górnych i Krzeczynie Wielkim) dysponujące 

samochodem gaśniczym; 
 jednostki typu „M” (w Czerńcu, Gorzycy i Raszowej) wyposażone w motopompę. 

Jednostki typu KSRG i „S” są alarmowane i dysponowane do akcji ratowniczych przy wykorzystaniu 

radiowego systemu selektywnego alarmowania. Jest on uruchamiany z Powiatowego Stanowiska 
Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie oraz Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. Komenda Powiatowa PSP w Lubinie uruchomiła system 

powiadamiania ratowników za pomocą komunikatów SMS, które są wysyłane z Powiatowego 
Stanowiska Kierowania. 

W jednostkach OSP w Gminie Lubin działa obecnie 227 członków. Jednostki posiadają na swoim 
wyposażeniu 9 samochodów (w tym jeden samochód operacyjny) oraz różnego rodzaju sprzęt 

specjalistyczny (pompy, motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, piły, zestawy hydrauliczne do 

ratownictwa drogowego, zestawy do ratownictwa medycznego. Aparaty ochrony dróg oddechowych, 
ponton wiosłowy, drabiny przenośne, plandeki, specjalistyczne umundurowanie. W latach 2008 – 2014 

dokonano gruntownej wymiany samochodów pożarniczych: 
 
Tabela nr 2.18. Samochody ratowniczo – gaśnicze zakupione w latach 2008 -2014 
 

Rok OSP Rodzaj pojazdu Całkowita 
wartość 

pojazdu [zł] 

Źródło finansowania 

2008 Krzeczyn 
Wielki 

Lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy  

 
140 000,00 

Budżet Gminy Lubin – 65 000 zł 
Budżet Woj. Dolnośl. – 75 000 zł 

2010 Szklary Górne Lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy  

 
200 000,00 

Budżet Gminy Lubin – 150 000 zł 
Budżet Woj. Dolnośl. – 50 000 zł 

2011 Niemstów Średni samochód ratowniczo-
gaśniczy 

599 400,00 Budżet Gminy Lubin – 119 400 zł 
Budżet Woj. Dolnośl. – 130 000 zł 
Fundacja Polska Miedź – 200 000 zł 
Zarząd Gł. ZOSP RP – 150 000,00 zł 

2013 Zimna Woda Ciężki samochód pożarniczy Przekazany 
nieodpłatnie 

Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Lubinie 

2014 Zimna Woda Średni samochód ratowniczo- 

gaśniczy 

818 586,00 Budżet Gminy Lubin – 359 986,00 zł 

Budżet Woj. Dolnośl.- 168 600,00 zł 
Budżet Starostwa - 290 000,00 zł  
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Rzeki i potoki przepływające przez teren gminy nie stwarzają większego zagrożenia powodziowego dla 

mieszkańców, są to w większości typowe nizinne rzeki o dość płytkim korycie. Przy Urzędzie Gminy 
w Lubinie kontynuuje swoją działalność Gminny Komitet Przeciwpowodziowy, który zajmuje się 

przeciwdziałaniem ewentualnym zagrożeniom powodziowym. 

Występujące zagrożenia pożarami na terenie gminy dotyczą przede wszystkim kompleksów leśnych. 
Poza tym stale wzrasta ilość wypadków drogowych (przez gminę przebiegają drogi krajowe o dużym 

natężeniu ruchu pojazdów, w tym przewożących materiały niebezpieczne), występuje coraz więcej 
anomalii pogodowych takich jak wichury, silne opady deszczu, w wyniku których lokalnie podtapiane 

są łąki, pojedyncze budynki mieszkalne i gospodarcze.  

Wymienione zagrożenia wiążą się z koniecznością stałej poprawy skuteczności działań 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, m.in. poprzez dalsze kontynuowanie 

doposażenia jednostek OSP w nowy sprzęt (głównie zakup samochodów dla OSP Zimna 
Woda i Księginice) oraz procesu doskonalenia zawodowego strażaków ochotników 

(szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia taktyczno – bojowe, zawody pożarnicze). 

W ramach poprawy bezpieczeństwa, o występujących zagrożeniach mieszkańcy Gminy informowani są 

poprzez system SISMS (Samorządowy Informator SMS). 

 
2.7  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Rada Gminy Lubin każdego roku uchwala roczny „Program współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

W roku 2015 w tym zakresie obowiązuje Uchwała Nr LX/468/2014/329/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 
13.11.2014 r. 

Głównym celem Programu obowiązującego w roku 2015 jest włączenie sektora pozarządowego      
w realizację zadań priorytetowych Gminy Lubin wynikających z przepisów prawa, na rzecz 

społeczności lokalnej oraz budowanie partnerstwa we współpracy między samorządem                       

a organizacjami pozarządowymi. 
 

Celami szczegółowymi tego Programu są: 
1. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Lubin poprzez wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarządowych; 

2. Zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Lubin oraz promowanie i wzmacnianie 
postaw obywatelskich; 

3. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, 
wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

4. Wzmacnianie mechanizmów współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz 

zapewnienie im udziału w realizacji zadań własnych samorządu; 
5. Pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców, kształtowanie postaw sprzyjających 

przedsiębiorczości; 
6. Racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych; 

7. Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych. 
 
W Gminie Lubin działa stale ponad 30 organizacji pozarządowych w następujących obszarach: 

 przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca,  

 ochrona zdrowia, 

 ochrona praw, 

 przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy, 

 nauka, kultura, ekologia, 

 działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna, 

 tożsamość, tradycja narodowa, 

 sport, turystyka, wypoczynek, 

 bezpieczeństwo publiczne. 
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Z organizacjami pozarządowymi Gmina Lubin współpracuje na różnych płaszczyznach, m.in. udzielane 

jest im wsparcie finansowe. 

 

Tabela nr 2.19 Środki finansowe, w tym dotacje, przyznane przez Gminę Lubin, różnym 

organizacjom w latach 2011 – 2013 
 

Rok Organizacja Kwota 
dofinansowania 

[zł] 

Zadanie 

2011 Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe w Lubinie 
 

 
126 000,00 

Współzawodnictwo zawodników piłki nożnej 
prowadzone przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w 

Legnicy o Mistrzostwo Ligowe w klasie „B” oraz drużyn 
młodzieżowych prowadzone przez OZPN Legnica. 

Zadanie realizowane przez Ludowe Kluby Sportowe 
zrzeszone w GZLZS takie jak: „Iskra” Księginice, 
„Victoria” Niemstów, „Huzar” Raszówka, „Platan” 

Siedlce, „Unia” Miłoradzice 
 

Ludowy Związek 
Sportowy Szkolnego 
Koła Sportowego w 

Raszówce 

14 000,00 Dofinansowanie drużyny, udział w rozgrywkach tenisa 
stołowego organizowanego przez PZTS i DOZTS, 

Ochotnicza Straż 
Pożarna z Niemstowa 

119 400,00 Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 
 

Stowarzyszenie „CIVIS 
EUROPAE” z siedzibą w 

Lubinie 

79 251,88 Prowadzenie Alternatywnych Punktów Przedszkolnych w 
Szklarach Górnych i Wiercieniu (dwa zadania) 

Parafia Rzymsko – 
Katolicka p.w. Świętej 
Trójcy w Miłoradzicach 

18 000,00 Wzmocnienie fundamentów w kościele filialnym pod 
wezwaniem Świętej Katarzyny w Gogołowicach 

Parafia Rzymsko 
Katolicka p.w. Świętego 
Michała Archanioła w 

Siedlcach 

52 000,00 Renowacja drewnianego stropu kasetonowego w 
kościele pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w 

Siedlcach 

Razem 2011 r.:     408 651,88 zł 

2012 Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe w Lubinie 

135 000,00 Współzawodnictwo zawodników piłki nożnej 
prowadzone przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w 
Legnicy o mistrzostwo Ligowe w klasie „A” i „B” oraz 
drużyn młodzieżowych. Zadanie realizowane przez 

Ludowe Kluby Sportowe zrzeszone w GZLZS takie jak: 
„Iskra” Księginice, „Victoria” Niemstów, „Huzar” 
Raszówka, „Platan” Siedlce, „Unia” Miłoradzice 

Ludowy Związek 

Sportowy Szkolnego 
Koła Sportowego w 

Raszówce 

15 000,00 Dofinansowanie drużyny, udział w rozgrywkach tenisa 

stołowego II Ligii organizowanego przez PZTS I DOZTS, 
oraz organizacja szkolenia i współzawodnictwo sportowe 
w tenisie stołowym na szczeblu gminnym, powiatowym i 

wojewódzkim dzieci i młodzieży 
Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy LUKS „Ziemia 
Lubińska” w Czerniec 

10 000,00 Selekcja i kontynuacja szkolenia dziewcząt 
uprawiających grę w piłkę nożną w Gminie Lubin oraz 
udział w Dolnośląskich Igrzyskach LZS „Piłkarska Kadra 
czeka” i turniejach przygotowujących do rozgrywek III 

Ligii Dolnośląskiej sezonu 2012/2013 
Klub Sportowy „UNIA” 

Szklary Górne w 
Szklarach Górnych 

10 000,00 Organizacja szkolenia i współzawodnictwo w piłce 
nożnej 

Parafia Rzymsko – 
Katolicka p.w. Świętych 

Apostołów Piotra i 
Pawła w Szklarach 

Górnych 

50 000,00 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu 
bocznym pod wezwaniem Św. Józefa znajdującym się w 

kościele 
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Razem 2012 r.:     220 000,00 zł 

2013 Gminne Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 

Sportowe w Lubinie 

141 000,00 „Współzawodnictwo zawodników piłki nożnej 

prowadzone przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
w Legnicy o mistrzostwo Ligowe w klasie „A” i „B” 

oraz drużyn młodzieżowych prowadzonych przez 
OZPN Legnica”. Zadanie realizowane przez 

Ludowe Kluby Sportowe zrzeszone w GZLZS takie 

jak: „Iskra” Księginice, „Victoria” Niemstów, 
„Huzar” Raszówka, „Platan” Siedlce, „Unia” 

Miłoradzice 
Ludowy Związek 

Sportowy Szkolnego 
Koła Sportowego w 

Raszówce 

16 000,00 Dofinansowanie drużyny, udział w rozgrywkach 
tenisa stołowego II Ligii organizowanego przez 

PZTS I DOZTS, oraz organizacja szkolenia i 
współzawodnictwo sportowe w tenisie stołowym 

na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim 

dzieci i młodzieży 

 

Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy LUKS „Ziemia 
Lubińska” w Czerniec 

12 000,00 Organizacja szkolenia i współzawodnictwa 
sportowego w piłce nożnej 

Klub Sportowy „UNIA” 
Szklary Górne w 

Szklarach Górnych 

11 000,00 Organizacja szkolenia i współzawodnictwo 
sportowe w piłce nożnej 

Parafia Rzymsko – 
Katolicka pw. Św. 

Michała Archanioła w 
Siedlcach 

75 000,00 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 

ołtarzu bocznym pod wezwaniem  Św. Józefa 
znajdującym się w kościele. 

Parafia Rzymsko – 
Katolicka pw. Chrystusa 

Króla w Osieku 

57 000,00 Prace konserwatorskie i restauratorskie przy 
zabytku kościoła 

Razem 2013 r.:     312 000,00 zł 

Współpraca Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2014 roku, 

podobnie jak w poprzednich latach, odbywała się poprzez wsparcie finansowe realizacji zadań, jak        
i poprzez pomoc pozafinansową. Współdziałanie realizowano na wielu płaszczyznach związanych               

z rozwojem gminy oraz wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych – zlecając realizację 
zadań publicznych lub współrealizując różne przedsięwzięcia.  

Wymiana informacji i nawiązana merytoryczna współpraca władz samorządu z przedstawicielami III 

sektora stwarza korzystny klimat prowadzący do obustronnej edukacji i w konsekwencji do 
poszerzenia obszarów współdziałania. Należy podkreślić, że organizacje pozarządowe uzupełniają 

zadania samorządu i w znacznym stopniu przyczyniają się do ich realizacji. 
Wypracowane w ubiegłych latach płaszczyzny wspólnych działań, umożliwiły mieszkańcom 

bezpośrednie włączanie się w kreowanie polityki społeczno-gospodarczej gminy, a tym samym 
zapewnienie najbardziej skutecznego sposobu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych zgodnie      

z ich wolą, natomiast sam udział mieszkańców Gminy Lubin w realizacji przedsięwzięć, do których 

wnoszą wkład pracy społecznej – zaangażowanie i kreatywność, zdobywa coraz większą popularność    
i znaczenie.  

W 2014 r. organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych przekazano sumę łączną 
295 063,18 zł  (w tym na upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego 90 000,00 zł, na 

kulturę fizyczną 205 063,18 zł): 

1. Stowarzyszenie MTB Obiszów Team – 20 063,18 zł, 

2. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie  – 155 000,00 zł, 

3. Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce – 17 000,00 zł, 

4. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Ziemia Lubińska” w Czerniec  – 13 000,00 zł, 

5. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Szklarach Górnych– 50 000,00 zł, 

6. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Brunowie, kościół w Gorzycy          

– 40 000,00 zł. 
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Gmina Lubin jest aktywnym członkiem trzech stowarzyszeń: 

 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WRZOSOWA KRAINA” zs. w Chocianowie, 

do którego Gmina Lubin przystąpiła w 2008 r. 

 STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA „DOLNOŚLĄSKA KRAINA KARPIA” zs. 

w Chocianowie, do którego Gmina Lubin przystąpiła w 2009 r. 
 STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEĆ „ENERGIE CITES” zs. w Krakowie, do którego 

przystąpiła  w 2013 r. 

Więcej informacji na temat działalności gminy w ww. organizacjach zamieszczono w Rozdziale 3. 
„Partnerstwa krajowe i zagraniczne”. 

 
Tabela nr 2.20. Parafie Kościoła rzymskokatolickiego i prawosławnego w Gminie Lubin 

 

Lp. Nazwa parafii  Miejscowość 

1.  Parafia Matki Bożej Bolesnej  Chróstnik   

2.  Parafia Świętej Trójcy  Miłoradzice  

3.  Parafia Chrystusa Króla  Osiek 

4.  Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny  Raszówka 

5.  Parafia św. Michała Archanioła  Siedlce 

6.  Parafia św. Piotra i Pawła  Szklary Górne  

7.  Parafia Trójcy Świętej  Zimna Woda  

8.  Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej 

Bogarodzicy  

Zimna Woda  

 

2.8. Udział w Programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej 

Do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego Gmina Lubin przystąpiła na podstawie Uchwały Nr XXXII/167/2009 Rady Gminy 
Lubin z dnia 31 marca 2009 r.  

Program ten wychodzi naprzeciw zagrożeniom przed jakimi staje obecnie współczesna wieś w obliczu 

zmian jakie zachodzą w związku z utratą przez sołectwa charakteru typowo rolniczego. 
Program Odnowy Wsi przynosi wiele korzyści społecznościom lokalnym, które go konsekwentnie  

realizują. Dotyczą one zarówno sfery materialnej, gospodarczej, jak również  sfery związanej 
z kultywowaniem lub tworzeniem nowych tradycji, ze swoją  tożsamością. Realizacja programu opiera 

się na trzech zasadach: 

 oddolności – zaangażowanie i odpowiedzialność społeczności lokalnej, 

 pomocniczości – partnerstwo sołectwa z gminą, 

 współdziałania czynników rozwoju lokalnego – wsie posiadają przywództwo, akceptowaną 

przez mieszkańców strategię rozwoju opracowaną przez nich samych oraz wsparcie ze strony 
gminy dla realizacji strategii. 

Na 31 sołectw w Gminie Lubin do Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej przystąpiło 15 wsi, z których 

13 posiada już sołeckie strategie rozwoju. Opracowanie tych dokumentów odbywało się metodą 
uspołecznioną przy pomocy moderatorów wyznaczonych przez urząd Marszałkowski Województwa 

Dolnośląskiego, co sfinansowane zostało przez Gminę. Opracowanie takiego dokumentu pozwala na 
zinwentaryzowanie zasobów służących odnowie wsi oraz określenie kierunków jej rozwoju. 
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Tabela nr 2.21. Sołectwa z terenu Gminy Lubin, które przystąpiły do Odnowy Wsi 

Dolnośląskiej 

Lp. Sołectwo Rok przystąpienia do 
programu 

Stowarzyszenie  

działające w sołectwie w ramach Odnowy Wsi 

1. Buczynka 2012 - 
2. Bukowna 2009 Stowarzyszenie Bukowna Wczoraj, Dziś , Jutro 
3. Czerniec 2013 - 
4. Chróstnik 2009 - 
5. Gogołowice 2009 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice 
6. Gorzyca 2012 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego 

Skowronków  
7. Kłopotów 2012 - 
8. Krzeczyn Mały 2013 - 
9. Krzeczyn Wielki 2009 - 
10. Miroszowice 2012 Stowarzyszenie Bocianie Gniazdo Miroszowice 
11. Osiek 2012 - 
12. Raszowa Mała 2012 - 
13. Wiercień 2011 Stowarzyszenie Nasz Wiercień 
14. Zimna Woda 2010 - 
15 Szklary Górne 2014 - 

Urząd Marszałkowski co roku organizuje zarówno dla gmin, jak i wsi biorących udział w programie 

szereg konkursów, które pozwalają pozyskać dodatkowe fundusze na rozwój wsi oraz sprzyjają 
szeroko rozumianej promocji zarówno samego programu Odnowy Wsi, jak i miejscowości biorących 

w niej udział. 

W ramach ww. konkursów Gmina Lubin zrealizowała: 

 zakup wyposażenia do realizacji imprez plenerowych w Bukownej i Gogołowicach (2010 r.), 

 siłownię plenerową w Chróstniku (2011 r.), 

 plac zabaw w Krzeczynie Wielkim (2012 r.), 

 wiatę rekreacyjną w Chróstniku (2013 r.),  

 plac zabaw w Gogołowicach i Wiercieniu (2014 r.). 

 

W pozyskiwaniu środków na zadania promujące ideę odnowy wsi uczestniczą także stowarzyszenia 
odnowy wsi z terenu Gminy Lubin. 

W roku 2013 w Konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski  udział wzięły także dwie wioski z terenu Gminy Lubin: 

 Gogołowice – w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”, 

 Chróstnik – w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. 

 

Laureatem III miejsca w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” zostały Gogołowice, które 

otrzymały od Jury konkursu następującą ocenę: „Ekologiczne Gogołowice pigwą pachnące”- tak brzmi 
wizja promocyjna wsi, opracowana przez samych mieszkańców w oparciu o chęć stworzenia wsi 
tematycznej z tematem przewodnim jakim są pigwy rosnące w wielu gospodarstwach. Poszczególne 
projekty realizowane we wsi – to hasło niewątpliwie urzeczywistniają. Sołectwo dołączyło do Odnowy 
Wsi w roku 2009 ale już od 2000 r. prężnie działa tu stowarzyszenie współpracujące z innymi 
organizacjami, realizując szereg projektów finansowanych z wielu źródeł zewnętrznych. Stawiając na 
ekologię – liderzy wiejscy skupili się na edukacji ekologicznej, w tym min. na odbudowie stawu, 
stworzenie ścieżki ekologicznej wokół niego. W roku 2007 stowarzyszenie otrzymało nagrodę w  IX 
edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego w kat. „Promotor Ekologii”, a w roku 2009 Certyfikat 
„Przedłużenie znaku”. 
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Fot. nr 2.9. i  nr 2.10. Staw i ścieżka przyrodnicza w Gogołowicach 

 

             

 

W roku 2014 laureatem III miejsca w kategorii „Najpiękniejsza Wieś” została Bukowna, 

która zaprezentowała się konkursowemu Jury jako tematyczna „Wioska Świętojańska” 
z tej przyczyny, iż właśnie organizowana od kilku już lat doroczna impreza pn. „Noc Świętojańska” jest 

szczególnie ważną dla mieszkańców wsi uroczystością.  

Dzięki niej Bukowna otrzymała miano Wioski z pomysłem, co potwierdzone zostało Certyfikatem dla 

wsi tematycznej BUKOWNA – WIOSKA ŚWIĘTOJAŃSKA. 

„Noc Świętojańska” jest imprezą, na którą przyjeżdżają goście nie tylko z najbliższej okolicy. Przy jej 

przygotowaniu i przeprowadzeniu biorą udział praktycznie wszyscy mieszkańcy i śmiało można ją      

określić mianem „wizytówki wsi Bukowna”.  

Impreza ta na stałe wpisała się w społeczne i artystyczne życie wsi i całej Gminy Lubin. 

 
Fot. nr 2.11  Noc Świętojańska w Bukownej 
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3. Partnerstwa krajowe i zagraniczne. 

3.1. Partnerstwa krajowe 

Gmina Lubin jest aktywnym członkiem dwóch stowarzyszeń, dzięki którym zarówno sama gmina, jak 

i jej mieszkańcy mogą ubiegać się o dotacje ze środków Unii Europejskiej na realizację różnorodnych 

projektów sprzyjających rozwojowi regionu.  

Są to: 

 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WRZOSOWA KRAINA” zs. w Chocianowie, 

do którego Gmina Lubin przystąpiła w 2008 r. 

 STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „DOLNOŚLĄSKA KRAINA KARPIA” zs. 

w Chocianowie, do którego Gmina Lubin przystąpiła w 2009 r. 
Ponadto gmina jest członkiem: 

 STOWARZYSZENIA GMIN POLSKA SIEĆ „ENERGIE CITES” zs. w Krakowie, do którego 

przystąpiła  w 2013 r. 

 

3.1.1. Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa Kraina”  

Stowarzyszenie to obejmuje obszar 6 gmin: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin 
i Przemków i jest to partnerstwo ponad podziałami, łączące instytucje i ludzi, którzy tylko  pozoru nie 

mają ze sobą nic wspólnego. Różnorodność partnerów korzystnie wpływa na ilość podejmowanych na 

tym terenie działań, których wspólnym celem jest rozwój lokalny, dobro mieszkańców i przyrody oraz 
coraz częściej pojawiających się tu turystów. LGD „Wrzosowa Kraina” jest trójsektorowym 

porozumieniem partnerów - przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu 
terytorialnego i lokalnych przedsiębiorców, którym zależy na tym, by poprzez ich działania i inicjatywy 

wschodnia część Borów Dolnośląskich była obszarem dobrze rozpoznawalnym, pełnym efektywnych 
działań i miejscem, w którym warto żyć.  

Prekursorem Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” była LGD Fundacja „Wrzosowa Kraina”, która 

z powodzeniem zrealizowała II Schemat Pilotażowego Programu Leader+ w poprzednim okresie 
programowania, tj. w latach 2004 – 2006. Przyjęcie nowej formy LGD wiązało się z nowymi 

wymaganiami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.  
W ramach LGD „Wrzosowa Kraina” Gmina Lubin zrealizowała, realizuje i planuje zrealizować wiele 

projektów, które mogły powstać dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER. 

Projekty te to: 
 Budowa świetlicy w Goli, 

 Album walorów kulturowych i przyrodniczych – Gmina Lubin w obiektywie, 

 Zakup strojów i akcesoriów dla zespołów „Leśne Echo” i „Zachęta” (projekt zrealizowany 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce), 

 Noc Świętojańska (projekt planowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce), 

 Remont świetlicy wiejskiej w Chróstniku (etap II i III), 

 Rewitalizacja szaty roślinnej parków zabytkowych Gminy Lubin położonych w Gorzelinie, 

Miłoradzicach, Raszowej i Siedlcach, 
 Album produktów i usług lokalnych – KOBIECE INSPIRACJE W GMINIE LUBIN , 

 Album walorów przyrodniczych – PRZYRODA GMINY LUBIN, 

 Aktywizacja młodych mieszkańców Gminy Lubin poprzez sport i edukację, 

 Modernizacja i remont świetlicy w Raszowej. 

 

3.1.2. Stowarzyszenie LGR „Dolnośląska Kraina Karpia”  

Stowarzyszenie to obejmuje obszar 10 gmin: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Kunice, 

Lubin, Miłkowice, Osiecznica, Przemków i Węgliniec i realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów 

Rybackich przygotowaną w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007- 2013, 
mającą na celu poprawę warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa oraz rozwój inicjatyw 

i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych ww. gmin. 
Dokument Strategii, który realizowany jest przez LGR zbudowany jest w oparciu o 4 cele wiodące:  

 zahamowanie zmniejszającego się znaczenia sektora rybackiego, 

 rekonwersję obszarów dotkniętych zmianami w sektorze, 
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 poprawę jakości życia społeczności rybackich,  

 utrzymanie dobrobytu gospodarczego i społecznego obszarów zależnych głównie od 

rybactwa oraz podniesienie wartości dodanej produktów rybołówstwa i akwakultury.  
W ramach LGR „Dolnośląska Kraina Karpia” Gmina Lubin zrealizowała 2 projekty, które mogły powstać 

dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 

2007- 2013. Projekty te to: 
 Adaptacja budynku na świetlicę wiejską w miejscowości Raszowa Mała (zadanie 

zrealizowane w 2014 r.), 

 Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie pomieszczeń dla przedszkola w ramach przebudowy 

i rozbudowy remizy strażackiej w Księginicach (zadanie zakończone w 2015r., w trakcie 
rozliczania). 

Zarówno w ramach LGD „Wrzosowa Kraina”, jak i LGR „Dolnośląska Kraina Karpia” środki 
na wiele działań pozyskiwane są nie tylko przez gminę, ale także przez mieszkańców oraz 

inne jednostki działające na jej terenie.  

Udział gminy w tych strukturach oraz prowadzone w LGD i LGR działania dają szansę na 
dalszy zrównoważony rozwój Gminy Lubin w porozumieniu z gminami sąsiednimi. 

 
3.1.3. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES”  

Stowarzyszenie to ma na celu: 

 prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 
 promowanie ekologii oraz ochrony środowiska poprzez bardziej efektywne wykorzystanie 

energii na poziomie źródła, przesyłu, odbiorcy, 

 kreowanie strategii rozwoju miast i gmin z uwzględnieniem zasad efektywnego wykorzystania 

energii i ochrony środowiska, 
 wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Dzięki członkostwu w ww. Stowarzyszeniu Gmina Lubin: 
 przystąpiła do realizacji projektu EURONET 50/50 MAX; projekt ten realizowany jest 

w szkołach podstawowych  i jego celem jest: 

* zaoszczędzenie energii dzięki zmianie zachowań jej użytkowników połączonej z drobnymi 

pracami konserwatorskimi;  
* zmiana zachowań użytkowników energii poprzez prowadzenie edukacji w zakresie ochrony 

środowiska i klimatu, jak również angażowanie uczniów w opracowywanie propozycji działań 
i środków pozwalających na ograniczenie zużycia energii i innych mediów w szkole;  

* budowanie wśród uczniów świadomości energetycznej, co ma umożliwić osiągnięcie efektów 

dalece wykraczających poza ramy projekty EURONET 50/50, jako że uczniowie będą 
promować pozytywne zachowania także poza szkołą, w tym w swoich domach;  

* zaoszczędzenie pieniędzy na rachunkach za energię i inne media, które to pieniądze szkoły 
będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie innych projektów i działań (zwykle zmiana 

zachowań użytkowników pozwala zmniejszyć rachunki za energię o około 10%).  
 przystąpiła do europejskiej inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors), 

mającej na celu realizację polityki  klimatycznej Unii Europejskiej, dążącej do zredukowania 

całkowitej emisji  dwutlenku węgla o przynajmniej 20% do roku 2020 w porównaniu do 

poziomu emisji z roku 1999. 
 

3.2. Partnerstwa zagraniczne 

Sathonay Camp w południowo – wschodniej Francji (region Rhône-Alpes) to pierwsza miejscowość, 

z którą Gmina Lubin nawiązała partnerstwo. Umowa o współpracy została uroczyście podpisana 
w Lubinie w lipcu 2012 r. i potwierdzona podczas wizyty przedstawicieli Gminy we Francji w marcu 

2013 r.  
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W marcu 2013 r. na drogach wjazdowych do Sathonay Camp w południowo - wschodniej Francji       

pojawiły się tablice z napisem „ Jumelee avec gmina Lubin (POLOGNE - Basse Silesie/ POLSKA - Dolny 
Śląsk)", informując o partnerstwie gmin. Są one wynikiem prawie dwuletnich starań obu stron w celu 

nawiązania współpracy.  

Oba samorządy chcą współpracować w różnych obszarach ważnych dla gmin takich jak 
np. oświata, gospodarka, sport i kultura. 

 

4. STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

4.1  Rzeźba, budowa geologiczna 

Pod względem fizyczno - geograficznym obszar gminy znajduje się w zasięgu dwóch makroregionów:  

Wału Trzebnickiego (część północno-wschodnia) oraz Niziny Śląsko - Łużyckiej. 

Obszar gminy charakteryzuje ukształtowanie równinne, urozmaicone lokalnymi obniżeniami oraz 
wzniesieniami morenowymi. Wysokości wahają się od 90 do 150 m npm. Najwyższe wzniesienie - 

192,6 m npm (w okolicach Krzeczyna Małego). Najniżej położone punkty wysokościowe wyznaczają 
dna dolin rzecznych.  

Obszar gminy leży na granicy dwóch dużych jednostek strukturalnych bloku przedsudeckiego 
i monokliny przedsudeckiej, rozdzielonych strefą uskoków środkowej Odry. Podłoże obu 

jednostek zbudowane jest ze zmetamorfizowanych utworów proterozoicznych (amfibolity, łupki 

i granitognejsy) oraz utworów staro-paleozoicznych (łupki, szarogłazy, granitognejsy). 

Gminę Lubin charakteryzuje bogactwo występowania surowców naturalnych, których kopaliny złóż 

udokumentowano w gminie w całości lub częściowo. Na obszarze Gminy Lubin występują liczne złoża 
surowców: metalicznych, energetycznych, skalnych.  

Są to:  
 złoże rud miedzi, którego część jest zlokalizowana w północno-zachodniej części Gminy Lubin; 

najważniejsze znaczenie gospodarcze mają obszary górnicze „Lubin I” i „Małomice I” oraz 
występujące w peryferyjnej części północno-zachodniej gminy - wycinek złoża Polkowice; złoże 

rud miedzi Lubin I – Małomice I prawie w całości położone jest na terenie Gminy Lubin i miasta 
Lubina, natomiast fragment złoża Polkowice znajduje się w północno-zachodniej części gminy 

w obrębie Szklary Górne;  

 cztery złoża węgla brunatnego: w południowej części gminy występuje złoże Legnica-Pole 

Północne, fragment złoża Legnica-Pole Wschodnie i złoża Legnica-Pole Zachodnie oraz w części 
północno-wschodniej większość obszaru złoża Ścinawa; większość powierzchni, bo aż 98% złoża 

Legnica-Pole Północne znajduje się w Gminie Lubin oraz bardzo małe fragmenty powierzchni 
obszarów złóż Legnica-Pole Wschodnie i Zachodnie;  

 złoża piasków podsadzkowych:  

* Chróstnik - występuje w nadkładzie złoża węgla brunatnego Legnica-Pole Północne, 
w południowo-zachodniej części Gminy, na południe od miejscowości Chróstnik; złoże nie jest 

eksploatowane,  

* Obora - Decyzją Ministra Ochrony Środowiska z dnia 5.12.1996 roku ustanowiono dla złoża 

obszar górniczy i teren górniczy; złoże usytuowane jest w północno-zachodniej części gminy 

i jest eksploatowane; przewidziano rekultywację tego obszaru z przeznaczeniem na 
tereny rekreacyjno - sportowe, planowane zagospodarowanie terenu 

poeksploatacyjnego kopalni piasku “Obora” przewiduje   powierzchnię akwenu – 
ok. 100 ha, co niewątpliwie stanowi znaczący potencjał do rozwoju turystyki 

w tym rejonie gminy. 

 cztery złoża kruszywa naturalnego: w Gorzelinie, Składowicach i Zimnej Wodzie. 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015– 2030                                                   

35 

 

4.2  Wody powierzchniowe i podziemne 

Sieć hydrograficzna gminy jest słabo wykształcona. Wszystkie cieki posiadają typowy charakter cieków 

nizinnych, wolnopłynących, bez wyraźnych własnych dolin, przepływy nie są duże, zależą                 
od warunków atmosferycznych. 

Większa część gminy leży w zlewni Odry, w dorzeczu rzeki Zimnicy – lewobrzeżnego dopływu Odry. 
Niewielka część terenu po wschodniej granicy gminy na wysokości Miłosnej znajduje się w zlewni 

niewielkiej rzeki o nazwie Jastrzębia, będącej też lewym dopływem Odry. Południowa część gminy 

poprzez rzeki Kaczorek i Czarna Woda należy do dorzecza Kaczawy będącej lewym dopływem Odry. 
Małe bezimienne cieki zachodnich krańców gminy należą do dorzecza Szprotawy; największy z nich – 

Zielenica przepływa przez Szklary Górne. 

Drugim co do wielkości, po Zimnicy, ciekiem w gminie jest rzeka Baczyna – prawobrzeżny dopływ 

Zimnicy. Bierze swój początek w lasach na południowy zachód od miejscowości Chróstnik w okolicy 

wsi Gorzyca. 
 

Fot. nr 4.1.  Stawy rybne w Raszowej Małej 

 

 

Zapotrzebowanie w wodę pitną oraz na cele komunalne i gospodarcze na terenie gminy pokrywane 

jest głównie z zasobów wód podziemnych. 

Główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Lubin stanowi poziom czwartorzędowy. 
Miąższość warstw wodonośnych poziomu czwartorzędowego wynosi od 0,5 m do 10,0 m. Największe 

miąższości warstw obserwuje się w północnej i północno-zachodniej części gminy oraz w części 
centralnej w rejonie miejscowości Osiek. 

4.3  Gleby  

Całkowita powierzchnia terenów Gminy Lubin wynosi niemal 29 tys. hektarów. 

Tabela i wykres nr 4.1. Użytkowanie gruntów na terenie gminy Lubin – stan na rok 2010 
                     Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
 

L.p. Wyszczególnienie Udział w [%] 

1. Użytki rolne 51,8 

2. Grunty leśne 41,0 

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane 6,3 

4. Grunty pod wodami 0,3 

5. Grunty pozostałe 0,6 
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Jak wynika z przytoczonych wyżej danych rolne w Gminie to 51,8% całkowitej jej powierzchni (przy 

średniej wojewódzkiej wynoszącej ok. 48 %).  

 

                    Tabela  i wykres nr 4.2.   Sposób użytkowania gruntów rolnych. 

L.p. Wyszczególnienie Udział w [%] w stosunku do 
całości użytków rolnych 

1. Grunty orne 76,1 

2. Łąki 10,9 

3. Pastwiska 7,2 

4. Grunty rolne zabudowane  3,0 

5. Grunty pod stawami 1,0 

6. Sady 0,3 

7. Pozostałe grunty rolne 1,0 
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Na terenie gminy można wyróżnić dwa rodzaje gleb: 
 wytworzone z piasków  

 wytworzone z glin. 

W południowej części gminy przeważają gleby brunatne właściwe w mozaice z glebami płowymi oraz 

czarnymi ziemiami, występującymi głównie w obniżeniach terenu. Im dalej na północ większy udział 

mają gleby płowe, wśród których płatami występują gleby rdzawe, brunatne właściwe i w małych 
ilościach czarne ziemie. Gleby pochodzenia organicznego to głównie mady, występujące w dolinach 

cieków lokalnych (rejon Buczynki, Gorzelina, Raszowa, Księginic, Niemstowa, Krzeczyna Małego) oraz 
w dolinie Czarnej Wody, a także leżące w ich sąsiedztwie gleby murszowe (na wschód od Goli, 

w okolicy Kłopotowa, Dąbrowy Górnej, Krzeczyna Małego, Liśca i Szklar Górnych). Wartość użytkowa 

gleb określana jest poprzez klasyfikację bonitacyjną. Największy procent gruntów ornych (39,6 %) 
znajduje się w klasie IV. 

4.4  Flora, fauna oraz formy jej ochrony 

Pod względem geobotanicznym obszar gminy należy do prowincji niżowo - wyżynnej, pododdziały 

pasa kotlin podgórskich, krainy Niziny Śląskiej, okręgu Bory Dolnośląskie. Zbiorowiska leśne obszaru 
w większości zajęte są przez monokultury sosnowe. Fragmenty lasów z cennym drzewostanem 

i bogatym runem nie zajmują w Gminie większych powierzchni. W nielicznych obniżeniach terenu 

występuje bór bagienny. Z innych drzew, poza dębem, powszechne są również brzoza, lipa i grab.  

Lasy w gminie pozostają głównie pod nadzorem Nadleśnictwa Lubin oraz Nadleśnictwa Legnica. 

W składzie siedliskowym przeważa bór mieszany świeży, las mieszany świeży oraz las świeży. 
W ostatnich latach w gminie obserwuje się wzrost powierzchni lasów. 

Na terenie Gminy Lubin występują formy podlegające ochronie na podstawie Ustawy o ochronie 

przyrody i są to: 
 rezerwat przyrody „Zimna Woda”, 

 specjalny obszar ochrony Natura 2000 „Źródliska koło Zimnej Wody”, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”, 

 gatunki chronionych roślin i zwierząt, 

 pomniki przyrody. 

W gminie znajduje się także 18 parków krajobrazowych. Część z nich stanowi własność Gminy 

Lubin, jednakże w celu poprawy ich estetyki i atrakcyjności turystycznej oraz 
przywrócenia im pierwotnych funkcji wymagają szeregu zabiegów rewitalizacyjnych, a co 

najmniej konserwacji szaty roślinnej.   
 

4.4.1. Specjalny obszar ochrony Natura 2000  

W 2013 roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała publikację informującą o tym, że 
Źródliska koło Zimnej Wody zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk Natura 2000. Kod obszaru: PLH020092. 

Intensywne działania w celu objęcia ochroną tego najcenniejszego terenu przyrodniczego w Gminie 

Lubin o unikalnym w skali całego kraju charakterze, władze gminy rozpoczęły już od 2008 r., 

a w 2009 r. Rada Gminy Lubin pozytywnie zaopiniowała projekt utworzenia na terenie Gminy Lubin 
specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 – Źródliska koło Zimnej Wody. 

Obszar obejmuje teren istniejącego rezerwatu „Zimna Woda” oraz jego otoczenie o powierzchni 156 
ha. Położony jest w Nadleśnictwie Legnica w całości na terenie Gminy Lubin, we wschodniej części 

Wysoczyzny Lubińskiej (mezoregionu wchodzącego w skład Niziny Śląsko-Łużyckiej). Gmina Lubin 
brała udział w opracowaniu ekspertyz naukowych, ewidencjonujących wartości siedliskowe 

i przyrodnicze tego terenu. 

Znajdują się tutaj typy siedlisk takie jak: 
 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny – 70,03 % pokrycia,  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe – 10, 33 % pokrycia, 

  łęgowe lasy dębowo – wiązowo - jesionowe – 15,05 % pokrycia.  
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Obszar Natura 2000 w Gminie Lubin charakteryzuje się źródłami, wysiękami, tworzącymi sieć 
strumieni o naturalnym charakterze, porośnięty jest żyznymi lasami liściastymi o charakterze grądów 

i łęgów, budowany przez ogromną ilość gatunków roślin, w tym wielu chronionych, rzadkich i górskich 

na stanowiskach niżowych. Lasy tu rosnące wykazują bardzo dużą różnorodność gatunkową. 
Szczególnie bogato reprezentowane są neofity wczesnowiosenne. Najliczniejsze są śnieżyca wiosenna, 

kokorycz pusta, kokorycz wątła, zawilec gajowy, zawilec żółty, przylaszczka i pierwiosnka wyniosła. 
Bogato reprezentowane są gatunki chronione. Szczególną uwagę zwracają gatunki z rodziny 

storczykowatych w tym duża populacja stoplamka i gnieźnika leśnego oraz niedawno odnaleziony 

kruszczyk połabski – gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. 

Lasy tego obszaru wyróżnia duża liczba okazałych, starych, dziuplastych, żywych lub zamierających 

drzew (głównie dębów szypułkowych i jesionów wyniosłych), które stanowią siedlisko dla licznej 
populacji chrząszcza – pachnicy dębowej. Populacja tego priorytetowego gatunku szacowana jest tutaj 

na 100-200 osobników dorosłych, co stanowi prawdopodobnie 1-2 % populacji krajowej i około 5 % 
populacji dolnośląskiej. Jest ona zatem bardzo istotna i ważna dla zachowania ciągłości populacji tego 

chrząszcza w Polsce. Ponadto stanowi ważny element łącznikowy pomiędzy znanymi populacjami w tej 

części kraju. Godny odnotowania jest także fakt występowania pachnicy w warunkach zbliżonych do 
naturalnych, w naturalnych dojrzałych drzewostanach liściastych. 

Obszar – Źródliska koło Zimnej Wody w pełni spełnia kryteria do uznania przez Komisję Europejską 
jako obszar Natura 2000. 
 
W Gminie Lubin zinwentaryzowano jeszcze wiele bardzo interesujących obszarów 

o wysokich walorach przyrodniczych, które należałoby objąć ochroną prawną. Obszary te 

wyszczególnione zostały w „Inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Lubin” z 1997 r.  
W ww. opracowaniu proponuje się wprowadzenie takich form ochrony jak: 

 rezerwaty przyrody: 

* rezerwat dla ochrony lasów liściastych i mieszanych, w tym głównie lasów łęgowych 
w okolicach Chróstnika,  

* rezerwat dla ochrony lasów liściastych pomiędzy Osiekiem a Niemstowem. 
 użytki ekologiczne (ochrona trzech typów ekosystemów: muraw kserotermicznych, bagien 

i podmokłych łąk oraz śródpolnych oczek wodnych na 16 stanowiskach). 
 
4.4.2. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt. 
 

Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt Gmina Lubin realizuje na podstawie podejmowanych co roku 
(w terminie ustawowym do dnia 31 marca) stosownych uchwał Rady Gminy.  

Na terenie gminy nie funkcjonuje schronisko dla bezdomnych zwierząt i z tego powodu zwierzęta te 
przekazywane są do schronisk dysponujących wolnymi miejscami zlokalizowanych w innych rejonach 

naszego kraju. 

Doskonalenie systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami jest z punktu widzenia gminy 
tematem bardzo istotnym. Bezdomność zwierząt jest w naszym kraju problemem bardzo 

złożonym m.in. z uwagi na brak w tym zakresie rozwiązań systemowych. 
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5. GOSPODARKA I INFRASTRUKTURA 

5.1  Rozwój gospodarczy 

Gmina Lubin jest nadal obszarem wysokiej aktywności gospodarczej. Wg Banku Danych Regionalnych 
GUS w roku 2008 w sektorze prywatnym było na jej terenie zarejestrowanych 980 podmiotów 

gospodarczych, a w 2012 r. było ich już 1291. Tendencję wzrostową w przedmiotowym zakresie 

ilustruje tabela nr 17. 

Tabela nr 5.1. Podmioty zarejestrowane w systemie REGON w latach 2008-2014        

Źródło GUS 

Lp. Wyszczególnienie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Sektor publiczny, w tym: 23 23 26 22 22 30 31 

1.1 
Państwowe i samorządowe 
jednostki prawa budżetowego 

19 19 19 15 16 23 23 

1.2 Spółki handlowe 1 1 0 0 0 0 0 

1.3 Przedsiębiorstwa państwowe 1 1 1 1 1 1 1 

2. Sektor prywatny w tym: 980 1062 1161 1200 1291 1362 1417 

2.1 
Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą 

847 926 1 005 1 036 1 115 1171 1209 

2.2 Spółki handlowe 32 33 38 41 46 56 64 

2.3 
Spółki handlowe z udziałem 
kapitału zagranicznego 

6 6 7 8 8 8 10 

2.4 Spółdzielnie 3 3 3 3 3 3 3 

2.5 Fundacje 0 0 0 1 1 1 2 

2.6 
Stowarzyszenia i organizacje 
społeczne 

28 28 34 35 37 37 38 

Najwięcej podmiotów zarejestrowanych na terenie gminy działa w sektorze prywatnym (1417), 
z czego najliczniejszą grupą są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (1209). 

Wg „Raportu gminnego o przedsiębiorcach działających na terenie  gminy pod względem rodzaju 

wykonywanej działalności” wygenerowanego dla Gminy Lubin w ramach Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej  w Gminie Lubin dominują firmy działające przede wszystkim 

w branży handlowej, usługowej, budowlanej, rolno-produkcyjnej i drobnej wytwórczości, np. transport 
drogowy towarów, sprzedaż detaliczna, roboty budowlane, konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych, sprzedaż hurtowa. 

Na terenie powiatu lubińskiego działa grupa kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., jedna 

z największych firm w kraju, będąca największym w Europie producentem miedzi oraz 

srebra, w której znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców Gminy Lubin i której 
działalność wpływa istotnie na rozwój gminy. 

KGHM Polska Miedź S.A., na podstawie przyznanych  decyzją ministra środowiska koncesji, może 
wydobywać rudę miedzi do 2063 roku. Koncesje na wydobycie miedzi dla spółki zostały przedłużone 

na 50 lat. Nowe koncesje dla KGHM weszły w życie 1 stycznia 2014 r. i będą obowiązywać do  

31.12.2063 r.  

O przedłużenie koncesji KGHM starał się od 2010 r. ponieważ w 2014 r. wygasły dotychczasowe 

koncesje dla spółki na wydobywanie surowca na obszarach Rudna, Sieroszowice, Polkowice, Lubin, 
Małomice i Radwanice-Wschód. Na mocy nowych koncesji KGHM ma wyłączne prawo do prowadzenia 

działalności objętej zakresem koncesji.  

Koncesje obejmują zasoby szacowane na 1 mld 200 mln ton rudy miedzi w Zagłębiu Miedziowym, co 

przy ich rocznej eksploatacji w wysokości około 31 mln ton powinno wystarczyć koncernowi 

przynajmniej na 40 lat. 
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Obecnie eksploatacja prowadzona jest w kierunku miejscowości Księginice, w rejonie wsi Obora, Gola 

z perspektywą w kierunku na Niemstów. 

KGHM Polska Miedź S.A. od kilkudziesięciu lat prowadzi także eksploatację górniczą złoża piasków 

podsadzkowych „Obora” zlokalizowanego na terenie Gminy Lubin pomiędzy miejscowościami Szklary 

Górne oraz Owczary od północy i miejscowością Obora od południa. Eksploatacja piasków 
podsadzkowych prowadzona jest na obszarze górniczym „Obora I” o łącznej powierzchni ok. 213,5 ha. 

Eksploatacja ta zakończy się ok. roku 2026. Obecnie prowadzone są prace koncepcyjne 
dotyczące zagospodarowania terenu poeksploatacyjnego i wyrobiska kopalni piasków podsadzkowych 

Obora na cele rekreacyjno – lecznicze z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.  

Rewitalizacja piaskowni Obora, po zakończeniu eksploatacji górniczej, skutkująca powstaniem 
całorocznego kompleksu rekreacyjno - sportowo - leczniczego, może być bardzo innowacyjnym 

przedsięwzięciem i atrakcyjną ofertą dla całego regionu, w którym niewątpliwie brakuje tego typu 
obiektów. 

 

5.1.1. Bezrobocie 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców w Gminie Lubin wzrosła z 288 osób w roku 2008 

do  503 osób w roku 2012.  

     Tabela nr 5.2. Bezrobocie wg płci na terenie gminy w latach 2008-2014. Źródło GUS 

Wyszczególnienie j.m. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezrobotni ogółem, 
w tym: 

osoba 288 358 451 402 503 548 446 

  mężczyźni osoba 113 172 191 158 218 242 193 

  kobiety osoba 175 186 260 244 285 306 253 

 

Należy wziąć tu jednak pod uwagę fakt, iż w tym czasie znacznie zwiększyła się także  liczba 

mieszkańców Gminy, w tym mieszkańców w wieku produkcyjnym (w 2008 r. liczba ta wynosiła 8 055, 
a w 2014 r. – 9 741). Ponadto należy zauważyć, że w grupie osób bezrobotnych  kobiet jest zawsze 

więcej niż mężczyzn.  

Bezrobocie w na rozpatrywanym obszarze, jest niższe w stosunku do poziomu województwa.           

Wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie wielkość stopy bezrobocia na przestrzeni ostatniej 

dekady zmalała i na koniec 2014 roku kształtowała się na poziomie 8,8%, co wskazuje na bardziej 
korzystną sytuację  w porównaniu do naszego województwa, gdzie stopa bezrobocia wynosiła 11,5%. 

 

5.1.2. Stop odkrywce 

 

Kluczową sprawą dla kierunków rozwoju Gminy Lubin i stanu środowiska na jej terenie jest 
koncepcja uruchomienia odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na silnie 

zurbanizowanym terenie pomiędzy Legnicą, Lubinem i Ścinawą.  

Złoże węgla brunatnego Legnica zostało ujęte w zapisach dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 
2030 roku” jako zasoby strategiczne węgla z punktu widzenia gospodarki krajowej i w związku z tym, 

wg zapisów tego dokumentu: „konieczne jest zabezpieczenie dostępu do zasobów strategicznych 
węgla, m.in. poprzez ochronę obszarów ich występowania przed dalszą zabudową infrastrukturalną nie 
związaną z energetyką i ujęcie ich w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz długookresowej strategii rozwoju”.  
Ewentualna budowa kopalni odkrywkowej pociąga za sobą następujące zmiany środowiska 
naturalnego: 

 przeobrażenie sieci hydrograficznej, 

 obniżenie zwierciadła wód gruntowych - powstanie leja depresyjnego spowoduje zakłócenia 

w dostępie do wód gruntowych, 
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 likwidację znacznego obszaru terenów leśnych, 

 powstanie niezorganizowanej emisji powierzchniowej. 

Oprócz zmian w środowisku kopalnia odkrywkowa spowoduje m.in.: 

 zniszczenie infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej, 

 zniszczenie zabudowy historycznej i sakralnej (kościoły i cmentarze), 

 masowe wielotysięczne wysiedlenia i wywłaszczenia ludności,  

 likwidację istniejących miejsc pracy, 

 gigantyczne skutki zdrowotne  dla pozostałych mieszkańców  regionu. 

Złoża węgla brunatnego należą do obszarów bardzo konfliktowych ze względu na obecny i planowany 
sposób ich zagospodarowania przez samorządy lokalne. Gmina Lubin wraz z pozostałymi gminami  

zagrożonymi eksploatacją złóż lub jej skutkami (tj. Kunice, Ruja, Ścinawa Miłkowice, Prochowice) i ich 

mieszkańcami, stanowczo sprzeciwia się planom budowy w regionie Legnicy kombinatu górniczo - 
energetycznego opartego o wydobycie węgla brunatnego.  
Przeciwko planowanej eksploatacji złóż węgla brunatnego metodą odkrywkową 
opowiedzieli się mieszkańcy regionu (sześć gmin jednocześnie) w prawomocnym 

referendum z 27 września 2009 r.,  w 95 % głosując na “Nie”. Podjęte zostały stosowne 
uchwały Rady Gminy Lubin podtrzymujące negatywne stanowisko w tej sprawie.  

 

5.2  Infrastruktura techniczna 
 

5.2.1. Gospodarka wodno - ściekowa 
 

W imieniu Gminy Lubin zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące 

i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzanie ścieków prowadzi Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych      

zs. w Księginicach (GZUKiM).  
Zakład jest eksploatatorem 8 mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych 

w miejscowościach: Osiek, Chróstnik, Siedlce, Składowice, Raszówka, Niemstów, Szklary Górne 

i Obora. Odprowadzanie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu Gminy Lubin odbywa się 
systemem kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu około 100 przepompowni ścieków. Miejscowości 

Zalesie i Buczynka nie zostały skanalizowane. 
Zakład eksploatuje 7 stacji uzdatniania wody zlokalizowanych w miejscowościach: Niemstów, Siedlce, 

Składowice, Obora, Lisiec, Karczowiska i Pieszków. Na 6 stacjach uzdatniania wody wodę surową     
wydobywa się ze studni głębinowych - łącznie 13 eksploatowanych studni. 

Natomiast woda surowa na stacji uzdatniania wody w miejscowości Pieszków dostarczana jest z ujęć 

należących do MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie. 
Dla miejscowości Krzeczyn Wielki, Gola, Chróstnik i Miroszowice GZUKiM kupuje uzdatnioną wodę od 

MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, zaś dla miejscowości Krzeczyn Mały i Gorzyca od PWK Sp. z o.o. 
Chocianów oraz dla miejscowości Szklary Górne i Owczary od „Energetyka” Sp. z o.o. w Lubinie. 

 
5.2.1.1. Wodociągi 

Gmina Lubin zwodociągowania jest w 100%. Łączna długość sieci wodociągowej w gminie na dzień 
31.12.2014 r. wynosiła 186,95 [km] – w porównaniu z rokiem 2008 długość sieci wodociągowej 

w Gminie wzrosła o 24,35 [km].  
 
Tabela nr 5.3. Korzystający z sieci wodociągowej w roku 2008 i 2013 (% ogółu ludności).  
 Źródło GUS 

Wyszczególnienie 2008 r. 2013 r. 

Gmina Lubin 93,5 % 95,0 % 

Dolny Śląsk (gminy wiejskie) 81,1 % 84,2 % 

Polska (gminy wiejskie) 74,2 % 76,7 % 
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5.2.1.2. Odprowadzanie ścieków 

Gmina Lubin liczy 37 miejscowości. Do 8 gminnych oczyszczalni ścieków podłączonych jest obecnie 26 

miejscowości (w roku 2008 podłączonych było 23 miejscowości), 4 zaś do kanalizacji miasta Lubina 
(wzrost o 1 wieś w stosunku do roku 2008). Łączna ilość ścieków odprowadzanych z ww. oczyszczalni 

wynosi obecnie ok. 2296 [m3/dobę] (w 2008 r. ilość ścieków wynosiła ok. 933 [m3/d]).  

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie na dzień 31.12.2014 r. wynosiła 342,19 [km]. 

W stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost długości tej sieci o 123,19 [km] (długość sieci kanalizacyjnej 

zwiększyła się praktycznie w takim samym stopniu jak długość sieci wodociągowej).  

Tabela nr 5.4. Korzystający z sieci kanalizacji sanitarnej roku 2008 i 2013 (% ogółu 

ludności).  Źródło GUS 

Wyszczególnienie 2008 r. 2013 r. 

Gmina Lubin 83,1 % 86,3% 

Dolny Śląsk (gminy wiejskie) 32,1 % 40,4% 

Polska (gminy wiejskie) 24,4 % 32,8 % 

 

Tabela nr 5.5. Wartości sprzedaży wody i ścieków w latach 2011 i 2012 Źródło GZUKiM 
 

Wyszczególnienie 2011 r. 2012 r. 

Wielkość sprzedaży wody [m3] 480 585,20 483 849,22 

Wielkość sprzedaży ścieków [m3] 458 785,77 466 765,21 
 

Z uwagi na następujące w wyniku bieżącej eksploatacji zużycie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz towarzyszącej jej infrastruktury, i jednocześnie stały wzrost liczby mieszkańców gminy, 
niezbędne są stałe nakłady inwestycyjne na utrzymanie i rozwój tej dziedziny działalności gminy. 

W tym zakresie GZUKiM działa m.in. w oparciu o „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 – 2015”, zatwierdzony w drodze uchwały przez Radę 

Gminy Lubin. 

Przedmiotowy plan został opracowany przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych 

i ekonomicznych Zakładu. Urządzenia wodociągowe, których dotyczy plan to ujęcia wód podziemnych, 

urządzenia do magazynowania i uzdatniania wody, sieci wodociągowe oraz urządzenia regulujące 
ciśnienie wody. Urządzenia kanalizacyjne objęte planem to sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń 

kanalizacyjnych, służących do wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód lub do ziemi oraz 
urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Plan obejmuje przedsięwzięcia związane z usprawnieniem dostawy wody i odbioru 

ścieków na terenie Gminy Lubin poprzez rozbudowę i wymianę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, wprowadzenie nowych technologii, modernizowanie istniejących 

obiektów itp. Przedsięwzięcia te mogą wpłynąć na pozyskanie nowych usługobiorców lub 
też poprzez podwyższenie jakości i ciągłości usług zwiększyć poziom zadowolenia 

obecnych odbiorców. Plan obejmuje również zagadnienia związane z racjonalizacją 

zużycia wody, co z uwagi na powszechnie panujący w naszym kraju deficyt wody pitnej, 
jest zagadnieniem bardzo istotnym. 

5.2.2. Infrastruktura energetyczna 

Na terenie Gminy Lubin nie funkcjonuje typowy system ciepłowniczy. Budynki mieszkalne w gminie 

zasilane są głównie z przydomowych kotłowni indywidualnych. 
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Podstawowym nośnikiem energii wykorzystywanym do celów grzewczych są w gminie paliwa stałe - 

głównie węglowe (węgiel 68,5 %, drewno 5,8 %), następnie gaz ziemny (20 %) oraz w niewielkim 
stopniu olej (3,5 %), gaz ciekły (0,1 %) i energia elektryczna (2,1, %). Struktura zużycia paliwa do 

celów ogrzewania pomieszczeń wynika z kilku elementów, przede wszystkim paliwa stałe są 

najtańszymi nośnikami energii. Należy też zwrócić uwagę na znaczący udział gazu ziemnego 
zużywanego do celów grzewczych na terenie Gminy. 

 

5.2.2.1. System gazowniczy 

Eksploatacją poszczególnych elementów systemu gazowniczego zlokalizowanych na terenie Gminy 

Lubin zajmują się następujące podmioty: 

 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - zajmuje się przesyłem, dystrybucją 

i obrotem gazu z poziomu wysokiego ciśnienia; 

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; 

 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  

Dystrybucją gazu ziemnego dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na terenie gminy 

zajmuje się Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), lecz stanowi samodzielny podmiot prawa 

handlowego.  

W skład systemu dystrybucyjnego wchodzą sieci gazowe rozdzielcze średniego ciśnienia. 

Wg informacji DSG Sp. z o.o. łączna długość gazociągów średniego ciśnienia wynosi 123,7 [km]. Na 
terenie gminy brak sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia.  

 Ze stacji redukcyjno-pomiarowej Zimna Woda zaopatrywane są miejscowości: Zimna Woda, 

Lisiec, Wiercień, Bukowna, Karczowiska, Raszówka, Raszowa Mała, Raszowa.  

 Ze stacji redukcyjno-pomiarowej Krzeczyn Wielki zaopatrywane są miejscowości: Krzeczyn 

Wielki, Chróstnik, Krzeczyn Mały, Gorzyca.  

 Ze stacji Obora – miejscowości: Obora, Szklary Górne. 

 Ze stacji Gola – miejscowość: Gola.  

 Osiek oraz Miroszowice są zasilane z sieci gazowej średniego ciśnienia miasta Lubina. 

Miejscowości nie objęte zasięgiem systemu gazowniczego to: Buczynka, Czerniec, 

Dąbrowa Górna, Gogołowice, Gorzelin, Kłopotów, Księginice, Miłosna, Niemstów, 
Pieszków, Siedlce, Składowice, Ustronie. 

Wg informacji DSG Sp. z o.o. z maja 2013 roku, na terenie Gminy Lubin długość przyłączy gazowych 
wynosiła około 58,7 [km], łączna liczba przyłączy średniego ciśnienia 2574 szt., a stan techniczny sieci 

gazowych jest dobry. 

 
Tabela nr 5.6. Korzystający z sieci gazowej roku 2008 i 2013 (% ogółu ludności).  
 Źródło GUS 

Wyszczególnienie 2008 r. 2013 r. 

Gmina Lubin 40,4 % 52,1 % 

Dolny Śląsk (gminy wiejskie) 11,8% 16,9 % 

Polska (gminy wiejskie) 18,8 % 21,9 % 

 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zarówno liczba odbiorców, jak i zużycie gazu ziemnego na terenie 

gminy znacząco wzrosły. W latach 2006-2012 przybyło blisko tysiąc nowych odbiorców. Średnie 
zużycie na nowego odbiorcę wynosiło ok. 1 247 [m3/rok]. 
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5.2.2.2. System elektroenergetyczny 

Eksploatacją poszczególnych elementów systemu elektroenergetycznego zlokalizowanych na terenie 
Gminy Lubin zajmują się następujące podmioty: 

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A. (właściciel sieci przesyłowej o napięciu 220 

kV i wyższym); 

 TAURON - Dystrybucja S.A. (właściciel sieci dystrybucyjnej w zakresie napięć 110 kV 

i niższym). 

Gmina Lubin nie posiada na swoim terenie źródeł energetyki zawodowej, ani też wydzielonego 

systemu elektroenergetycznego. Zasilanie obszaru gminy realizowane jest z krajowego systemu 
elektroenergetycznego. 

Zasilanie odbiorców w energię elektryczną na terenie Gminy Lubin odbywa się na średnim napięciu 

20kV, głównie liniami napowietrznymi oraz w mniejszym stopniu kablowymi. 

Stan techniczny wszystkich elementów systemu dystrybucyjnego będących własnością TAURON 

Dystrybucja S.A., został określony przez ww. Spółkę jako dobry. Przedsiębiorstwo to obecnie jest w 
trakcie budowy nowej stacji 110/20 kV o nazwie Ustronie. Planuje się tu wyprowadzenie 12 nowych 

linii średniego napięcia, w tym zasilających obszar Gminy Lubin. 

System elektroenergetyczny zaspokaja potrzeby wszystkich dotychczasowych odbiorców energii 

elektrycznej. Do sieci energetycznej podłączone są wszystkie obiekty na obszarze Gminy. 

 

5.2.2.3. Oświetlenie ulic 

Utrzymanie oświetlenia dróg, parków, skwerów i innych publicznych terenów należy do jednych 
z podstawowych obowiązków gminy w zakresie planowania energetycznego. 

Obecnie na terenie Gminy zainstalowanych jest łącznie około 2000 opraw oświetleniowych. 
Właścicielem tej infrastruktury, w przeważającej większości jest TAURON Dystrybucja S.A. (około 94% 

całkowitej liczby zainstalowanych punktów świetlnych). Łączna moc zainstalowanych źródeł światła to 

około 220 kW.  

W ramach eksploatacji oświetlenia drogowego sukcesywnie są wymieniane stare wyeksploatowane 

rtęciowe oprawy oświetleniowe zastępując je nowoczesnymi energooszczędnymi i posiadającymi 
znacznie wyższe wartości techniczne oprawami sodowymi. Gmina w swoim założeniu prowadzi do 

całkowitego wyeliminowania starych wyeksploatowanych opraw rtęciowych. W chwili obecnej na 

ponad 2 000 szt. wszystkich opraw oświetleniowych eksploatowanych przez Gminę Lubin pozostało do 
wymiany ok 100 szt. 

W związku ze stałym rozwojem gminy i wzrostem liczby mieszkańców istnieje potrzeba dalszej 
rozbudowy modernizacji oświetlenia ulicznego (np. wymiana opraw i nieefektywnych źródeł). 

5.2.2.5. Energia odnawialna 

Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii eksploatowane w obiektach użyteczności 
publicznej na obszarze Gminy  Lubin zestawiono tabeli. 

 
                     Tabela nr 5.7. Instalacje OZE zainstalowane w obiektach gminnych 

 

Obiekt Opis zastosowanej technologii 
Rok 

montażu 

Świetlica w Oborze 
Kolektory słoneczne pracujące na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

2010 

Świetlica w Goli 
Kolektory słoneczne pracujące na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

2011 

Punkty oświetleniowe na terenie gminy Oprawa LED z panelami fotowoltaicznymi – 22 szt. 2012/2013 

Pawilon klubowo – sportowy w Zimnej Wodzie 
Kolektory słoneczne pracujące na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

2013 

Szkoła Podstawowa w Raszówce Minielektrownia sloneczna 2014 
 

 



Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015– 2030                                                   

45 

 

Ponadto czynione są starania mające na celu zmianę miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego tak, aby umożliwić inwestycje z branży OZE dotyczące budowy farm wiatrowych 
i fotowoltaicznych. Przewiduje się także m.in. dzierżawę powierzchni dachowej budynków gminnych 

na potrzeby zabudowy instalacji fotowoltaicznych. 

 
Na stronach Covenant of Mayors - europejskiej inicjatywy na rzecz ochrony klimatu i efektywności 

energetycznej - ukazała się publikacja o Gminie Lubin.   „Benchmark of Excellence” dosłownie wzorzec 
doskonałości, czyli godny wyróżnienia przykład dobrych praktyk Gminy Lubin w dziedzinie wdrażania 

odnawialnych źródeł energii (OZE) został zaprezentowany na anglojęzycznych stronach Porozumienia 

Burmistrzów” (Covenant of Mayors)   pod tytułem: „Solar energy used in the rural municipality of 
Lubin (Poland)” (Energia słoneczna wykorzystywana w gminie wiejskiej Lubin). 

 
Na wyróżnienie zasłużyło realizowane w latach 2012 i 2013 zadanie pn.: „Budowa 

punktów oświetleniowych zasilanych ze źródeł odnawialnych”. Przedmiotem inwestycji 
gminy Lubin było kompleksowe wykonanie robót obejmujących dostawę i montaż 22 

zestawów oświetleniowych ulicznych (lamp), ze źródłem światła LED (o mocy 27-31 W) 

zasilanych bateriami ładowanymi z paneli fotowoltaicznych o mocy 360 -380 W. 

 

5.3. Drogi 

Sieć drogową na terenie Gminy Lubin tworzą drogi publiczne w następujących kategoriach: 

 drogi krajowe nr 3 i 36 o łącznej długości na terenie gminy około 30,2 km, 

 drogi wojewódzkie nr 323, 335 o łącznej długości na terenie gminy około 7,8 km, 

 drogi powiatowe – 18 odcinków o łącznej długości na terenie gminy około 97,4 km, 

 drogi gminne – 16 odcinków o łącznej długości na terenie Gminy około 60,9 km. 

Łączna długość dróg utwardzonych wewnętrznych na terenie gminy wynosi około 500 km. 

5.4. Transport publiczny 

Według stanu na dzień 15.06.2013 r. przez obszar Gminy Lubin przebiegały 104 autobusowe 
regularne linie komunikacyjne. Były one obsługiwane przez 41 przewoźników. Na terenie Gminy Lubin 

nie prowadzi się kolejowych przewozów pasażerskich. 

Zbiorowy transport publiczny realizowany był do VII.2014 r. przez Gminę Lubin za pośrednictwem 
miasta Lubina w formie zakupu usług. 

Po tym okresie Rada Gminy Lubin zdecydowała o wprowadzeniu na terenie Gminy Lubin własnej 
komunikacji oraz podjęła uchwałę o czasowym odstąpieniu od opłaty za bilety.  

Od dnia 1 sierpnia 2014 r. organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie sołectw stała 

się więc Gmina Lubin, a publiczny transport zbiorowy na terenie Gminy był bezpłatny. 
W dniu 28.04.2015 r. zawarte zostało porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia przez 

Gminę Lubin Gminie Miejskiej Lubin od dnia 1 lipca 2015 r. zadania z zakresu lokalnego publicznego 
transportu zbiorowego na terenie gminy. Transport ten nadal pozostaje bezpłatny dla korzystających.    

 
5.5. Telekomunikacja 

Działalność telekomunikacyjna na terenie gminy prowadzona jest przez dostępnych na rynku 

operatorów. W dziedzinie telefonii komórkowej dostępne są usługi większości polskich sieci.  

W obrębie większości miejscowości wiejskich występuje infrastruktura sieci dostępu do Internetu za 
pomocą łączy radiowych o przepustowościach nie większych niż 1 Mb/s. Kablowy dostęp do Internetu 

oferowany jest jedynie w bliskim sąsiedztwie Lubina. Ilość miejscowości na terenie Gminy Lubin, 
w których poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu ma przepustowość 

min. 2 Mb/s  wynosi nie więcej niż 30%, a oferta dostawców telefonii komórkowej w oparciu 
o technologię GPRS/EDGE nie ma charakterystyki dostępu szerokopasmowego. 
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Obecnie na terenie gminy nie ma infrastruktury zapewniającej dostęp do Internetu we wszystkich 

miejscach. Powyższe wynika z charakteru obszaru gminy: zróżnicowanie terenu, duża lesistość, 
rozproszenie siedlisk ludzkich, cieki wodne, co powoduje, że dla operatorów nieopłacalna jest budowa 

sieci zapewniającej dostęp do Internetu dla wszystkich mieszkańców.  

Z uwagi na fakt, iż w gminie istnieje wykluczenie cyfrowe także ze względu na ograniczenia finansowe 
części jej mieszkańców, podjęto się realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

w gminie Lubin”, który uzyskał 100 % dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dzięki temu projektowi sto dziewięć rodzin             

z terenu Gminy Lubin oraz 19 jednostek finansowanych przez gminę (szkoły, biblioteki, świetlice 

wiejskie) korzysta z bezpłatnego szerokopasmowego dostępu do Internetu.  

W 20 miejscowościach (2/3 terenu gminy) wybudowano maszty radiowe, na których zostały 

zamontowane urządzenia dostarczające Internet. Urządzenia te to nadajniki niewielkiej, bezpiecznej 
mocy, mające znikomy wpływ na środowisko. Sygnał internetowy odbiera 129 komputerów 

zainstalowanych u mieszkańców i w jednostkach gminy. Rodziny zakwalifikowane do projektu (230 
osób) poprzez szkolenia z obsługi komputera i korzystania  z Internetu uzyskały podstawową wiedzę 

niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych 

Uczestnikami (Beneficjentami) projektu są osoby z następujących grup docelowych: 

 gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 

wsparcia      w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, 

 uczące się dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

i społecznej (uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych), 
 osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

 rodziny zastępcze.  

W gminie istnieje jednak jeszcze potrzeba stworzenia dodatkowych miejsc 

z powszechnym dostępem do Internetu. 
 

5.6. Gospodarka odpadami  

5.6.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 
Z uwagi na uwarunkowania ustawowe od lipca 2013 r. w Gminie Lubin wdrożony został nowy system 

odbioru odpadów komunalnych: 

 odpady zmieszane – odbiór bezpośrednio z nieruchomości (z pojemników przekazanych 

mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady – wielkość pojemnika zależna od ilości 
osób zamieszkujących nieruchomość i sposobu segregacji), 

 odpady segregowane (szkło papier, plastik) – zbiorcze punkty zbiórki na terenie każdej 

miejscowości (pojemniki typu „dzwon”), 
 plastik, metale, opakowania wielomateriałowe (od czerwca 2014 r.) – odbiór bezpośrednio 

z nieruchomości – worki koloru żółtego; 

 odpady zielone (biodegradowalne): 

- zagospodarowanie we własnym zakresie (kompostownik), lub  

- odbiór bezpośrednio z nieruchomości, albo 
- możliwość pozostawienia w PSZOK (Kłopotów 26b), dowóz tych odpadów we własnym zakresie, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE), baterie, akumulatory – zbiórka 

objazdowa (2 razy w roku) , odbiór w PSZOK (Kłopotów 26b), dowóz odpadów we własnym 
zakresie, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbiór w PSZOK (Kłopotów 26b), dowóz odpadów 

we własnym zakresie, 
 przeterminowane leki – punkty medyczny (Szklary Górne), Punkt Apteczny (Raszówka), PSZOK 

(Kłopotów 26b), odbiór w PSZOK (Kłopotów 26b), dowóz odpadów we własnym zakresie, 

 zużyte opony – PSZOK (Kłopotów 26b), dowóz odpadów we własnym zakresie, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór w PSZOK (Kłopotów 26b), dowóz odpadów we 

własnym zakresie, 

 chemikalia – odbiór w PSZOK (Kłopotów 26b) – dowóz odpadów we własnym zakresie. 
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Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubin objął jedynie tereny 

zamieszkałe.  
Z analizy funkcjonowania wdrożonego w lipcu 2013 r. systemu gospodarowania odpadami wynika, iż 

wskazana była jego modyfikacja.  

Od 1 września 2015 roku na terenie Gminy Lubin wprowadzony został nowy system 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy.  
Pojemniki na odpady zmieszane są dostarczane, tak jak do tej pory, przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady. Minimalna wielkość pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane), 

przysługująca na 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi: 45 litrów – w przypadku gdy 
na nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów oraz  90 litrów – w przypadku gdy na 

nieruchomości nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów. 
Bezpośrednio z nieruchomości są odbierane odpady: szkła, tworzyw sztucznych w tym odpady 

wielometeriałowe i drobny metal, odpady papieru i tektury, odpady zielone i biodegradowalne. 
Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych zostali 

wyposażeni w worki do ich gromadzenia w kolorach: zielonym – na szkło (białe i kolorowe),  żżżóóółłłtttyyymmm - 

na odpady tworzyw sztucznych, w tym odpadów wielometeriałowych i drobnego metalu,  niebieskim – 
na odpady papieru i tektury oraz  brązowym- na odpady zielone i biodegradowalne. 

Worki te są dostarczane przez firmę odbierającą odpady.  
Wspólnoty mieszkaniowe oraz nieruchomości wielolokalowe, których mieszkańcy wyrazili na to zgodę, 

zostali wyposażeni również w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych,  do których 

zobowiązani są wrzucać worki z odpadami. 
Jednocześnie – pod koniec sierpnia 2015 r., przy wprowadzeniu nowego systemu zbiórki zostały 

zabrane pojemniki zbiorcze na odpady segregowane, znajdujące się w każdej z miejscowości 
na terenie gminy. Od tego czasu odpady papieru, szkła oraz plastiki należy gromadzić 

w  dostarczonych przez przedsiębiorcę workach, na terenie własnej posesji, które następnie w dniu 

odbioru należy wystawić przed posesję, przy drodze lub umieścić dostępnych dla przedsiębiorcy 
boksach śmietnikowych. 

Odbiór odpadów będzie się odbywał zgodnie z harmonogramami (oddzielnie dla każdego rodzaju 
odpadu) ustalonymi z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

Odpady są odbierane w godzinach od 6:00 do 22:00. 
Odpady do PSZOK mogą oddawać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Lubin, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami. 

W PSZOK przyjmowane będą w każdej ilości posegregowane następujące rodzaje odpadów: zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i  inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające  biodegradacji, odpady zielone i  gałęzie, odpady 
opakowaniowe ulegające biodegradacji, papier; metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze 

szkła; opakowania wielomateriałowe, chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe 

oraz opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością. 
Odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) powstałe na nieruchomości zamieszkałej 

pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym mogą być przekazywane do PSZOK  w 
ilościach nie większych niż: 3 tony gruzu i 1 tona innych odpadów budowlano – remontowych w ciągu 

1 roku kalendarzowego z 1 nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. 
Odpady do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady 

pochodzące z działalności gospodarczej ani rolniczej. 

 
 

5.6.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
 

Działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane są w oparciu  o Uchwałę 

Nr XXXIV/245/2012 Rady Gminy Lubin z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przyjęcia programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin na lata 2012 – 2032. Łączna, 

zinwentaryzowana w ramach ww. programu ilość ww. odpadów wynosi 1.012,22 Mg (ton). 
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W 2013 r. dzięki dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej we Wrocławiu, z terenu Gminy usunięto 100,515 ton odpadów zawierających azbest, w tym 
62,248 Mg odpadów zdemontowanych z obiektów mieszkańców Gminy i 38,267 Mg odpadów 

zebranych z terenu ich nieruchomości. W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest z 35 

nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 57 967,07 zł, w tym środki z Funduszu to kwota 
49 272,00 zł, pozostałe środki w kwocie 8 695,07 zł – to środki z budżetu Gminy Lubin. 

W roku 2014 r., w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie złożonego 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na kontynuację 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin otrzymano dofinansowanie 

w wysokości 22 049,90 zł. Całość zadania zaplanowanego na rok 2014 objęła usunięcie odpadów 
azbestowych w ilości 47,82 Mg z terenu 20 nieruchomości. Koszt zdania ogółem wyniósł 25 941,06 zł. 

W 2015 r. zadanie jest kontynuowane – szacuje się usunięcie kolejnych 59,12 Mg szkodliwych 
wyrobów zawierających azbest. 
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6. Fundusz Sołecki 

Fundusz sołecki powołany został do życia  na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. 

Nr 52, poz. 420) i po raz pierwszy realizowany był w ramach budżetów gmin w roku 2010. 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gminy, zagwarantowane dla sołectwa 

na realizację przedsięwzięć będących zadaniami własnymi gminy: 
 służących poprawie warunków życia jego mieszkańców,  

 będących zadaniami własnymi gminy, 

 zgodnymi ze strategią jej rozwoju. 

W ostatnich 5 latach Rada Gminy Lubin, na wniosek Wójta,  podejmowała decyzję o wyodrębnieniu 

funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Łącznie na ten cel przeznaczono już ponad 2,9 mln zł, 

co ilustruje tabela. 

        Tabela nr 6. 1. Środki funduszu sołeckiego W Gminie Lubin planowane na lata 

budżetowe 2010 – 2014 

Lp. Sołectwo 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. Razem 
1. Buczynka 9 219,80 7 674,31 7 642,78 8 107,37 8 317,76 40 962,02 
2. Bukowna 12 390,24 10 495,30 10 270,93 10 896,31 10 872,04 54 924,82 
3. Chróstnik 36 441,90 30 333,25 30 208,62 32 429,49 32 747,10 162 160,36 
4. Czerniec 19 241,32 16 561,95 16 554,32 17 901,08 18 174,64 88 433,31 
5. Dąbrowa Górna 10 276,61 8 614,64 8 518,83 9 145,12 9 136,44 45 691,64 
6. Gogołowice 17 455,67 14 772,29 14 620,97 15 825,59 15 947,84 78 622,36 
7. Gola 13 519,94 11 678,30 11 660,53 13 133,95 13 197,08 63 189,80 
8. Gorzelin 13 228,41 11 132,30 10 965,73 11 901,62 12 050,93 59 278,99 
9. Gorzyca 22 193,11 19 079,61 19 544,98 21 371,04 22 268,03 104 456,77 
10. Karczowiska 17 674,32 15 348,62 15 980,36 18 030,80 18 469,36 85 503,46 
11. Kłopotów 10 859,68 9 130,31 9 183,42 10 085,57 10 184,35 49 443,33 
12. Krzeczyn Mały 15 269,15 12 982,63 12 899,08 14 041,97 14 114,00 69 306,83 
13. Krzeczyn Wielki 32 579,05 27 845,92 28 637,77 31 878,19 32 747,10 153 688,03 
14. Księginice 32 433,28 27 208,92 26 885,67 28 732,53 29 275,91 144 536,31 
15. Lisiec 17 346,34 14 468,96 14 439,72 15 339,15 15 358,39 76 952,56 
16. Miłoradzice 19 787,95 16 956,29 17 792,88 19 652,27 20 041,23 94 230,62 
17. Miłosna 13 410,62 12 102,97 12 264,70 13 393,38 13 884,77 65 056,44 
18. Miroszowice 17 892,97 15 621,62 16 191,82 18 095,66 18 665,85 86 467,92 
19. Niemstów 36 441,90 30 333,25 30 208,62 32 429,49 32 747,10 162 160,36 
20. Obora 36 441,90 30 333,25 30 208,62 32 429,49 32 747,10 162 160,36 
21. Osiek 36 441,90 30 333,25 30 208,62 32 429,49 32 747,10 162 160,36 
22. Pieszków 22 010,90 18 836,95 19 122,06 20 917,02 21 449,35 102 336,28 
23. Raszowa 14 321,66 12 133,30 12 174,07 13 166,37 13 557,30 65 352,70 
24. Raszowa mała 10 385,94 8 614,64 8 579,25 9 015,40 8 776,22 45 371,45 
25. Raszówka 36 441,90 30 333,25 30 208,62 32 429,49 32 747,10 162 160,36 
26. Siedlce 24 379,62 20 292,94 20 572,07 22 635,79 22 660,99 110 541,41 
27. Składowice 19 204,88 16 106,96 16 191,82 17 511,93 18 436,62 87 452,21 
28. Szklary Górne 36 441,90 30 333,25 30 208,62 32 429,49 32 747,10 162 160,36 
29. Ustronie 10 458,82 8 766,31 8 700,08 9 242,41 9 169,19 46 336,81 
30. Wiercień  15 305,59 12 770,30 12 778,25 13 814,96 13 786,53 68 455,63 
31. Zimna Woda 18 038,74 15 136,29 15 164,73 16 636,33 16 504,54 81 480,63 
  Ogółem 647 536,01 546 332,13 548 588,54 595 048,75 603 529,06 2 941 034,49 

 

Korzyści związane z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: 

 dodatkowe środki z budżetu państwa (subwencja) w wysokości odpowiednio: 10, 20 lub 

30% wykonanych wydatków (najwyższe dofinansowanie otrzymują gminy o najniższych 

dochodach, zaś najmniejsze – gminy najbogatsze), 
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 zwiększa się możliwość realizacji drobnych, ale istotnych zadań samorządu wsi, 

 następuje wzrost aktywności społecznej i inicjatyw obywatelskich, 

 jest to podstawowy mechanizm finansowy wspierający sołectwa uczestniczące 

w Programie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” realizowanym przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego, 

 każde z sołectw ma jednakowy dostęp do środków, które może przeznaczyć 
na najpotrzebniejsze - wg mieszkańców – przedsięwzięcia. 

 ilość środków, jakie sołectwo otrzymuje „do dyspozycji” w ramach funduszu sołeckiego 

jest proporcjonalna do liczby mieszkańców danego sołectwa. 
 

W zakresie zadań realizowanych w gminie w ramach funduszu sołeckiego dominują przedsięwzięcia: 

 związane z wyposażeniem świetlic i zakupem sprzętu do organizacji imprez plenerowych,  

 o charakterze inwestycyjnym, 

 dotyczące organizacji różnego rodzaju imprez integracyjnych i wzmacniających tradycje 

lokalne (np. dożynki, różnego rodzaju święta wsi). 
 

Tabela nr 6.2. Środki funduszu sołeckiego W Gminie Lubin wykorzystane w latach 2010 – 

2014 

 

Rok realizacji 

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego  

Majątkowe Bieżące Razem: 

[zł] [%] [zł] [%] [zł] [%] 

2010 r. 232 762,78 45,04 284 004,59 54,96 516 767,37 

100 

2011 r. 256 999,47 55,77 203 805,48 44,23 460 804,95 

2012 r. 289 407,22 55,79 229 304,12 44,21 518 711,34 

2013 r. 311 688,27 57,02 234 916,17 42,98 546 604,44 

2014 r. 292 127,96 51,66 273 331,81 48,34 565 459,77 

Ogółem: 1 382 985,7 53,02 1 225 362,17 46,98 2 608 347,87 
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7. Realizacja projektów z udziałem funduszy Unii Europejskiej (UE) w latach 2009 – 2015  

W ostatnich latach Gmina Lubin zrealizowała i realizuje nadal wiele zadań z udziałem środków 

zewnętrznych.  
Znaczna część z tych środków to dofinansowanie z Unii Europejskiej, a w szczególności z:  

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),  

 Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), 

 Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz  Rozwoju Obszarów  Wiejskich (EFRROW). 

 Funduszu Spójności 

Z udziałem ww. środków Gmina realizuje projekty w ramach następujących programów: 

 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 

(RPO WD), 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW), 

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), 

 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 

 Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY). 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 

 

 
Tabela nr 7.1. Projekty Gminy Lubin z udziałem funduszy UE, które w latach 2009-2015 

uzyskały dofinansowanie. 
 
 

Lp. Tytuł projektu Informacje na temat projektu 

REGIONALNY PROGRAM OPERCYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013 

1. Adaptacja pomieszczeń 
przeznaczonych na Oddział 
Zamiejscowy Przedszkola         
w Raszówce 

Dofinansowanie w kwocie 169.115,95 zł, tj. w wysokości 70 % kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  

Prace nad adaptacją pomieszczeń na przedszkole rozpoczęto w maju    
2008 r., a już we wrześniu tego roku kolejnych 75 dzieci z terenów 
wiejskich rozpoczęło edukację w nowym obiekcie. Usytuowanie placówki   
w Lubinie, centralnie położonym w stosunku do obszaru Gminy Lubin, 
zapewniło miejsca w przedszkolu dla dzieci wielu rodziców pracujących     
w mieście. Dzięki uruchomieniu Oddziału Zamiejscowego Przedszkola       
w Raszówce zatrudnienie znalazło 13 osób. 

 

2. Budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej       
w Szklarach Górnych wraz          
z adaptacją starego        
budynku szkolnego                 
na szkołę 

Dofinansowanie w kwocie 3.579.544,61zł, tj. w wysokości 70 % kosztów 
kwalifikowalnych projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 
5.752.520,49 zł 
Inwestycja zakończona została w 2008 r. Dofinansowanie uzyskano          
w 2010 r. Przyjęta w projekcie jako wskaźnik powierzchnia wybudowanych 
obiektów infrastruktury szkolnej wyniosła 1.460,00 m2. 
Projekt „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Szklarach 
Górnych wraz z adaptacją starego budynku szkolnego na szkołę” polegał 
na rozbudowie i modernizacji dawnego budynku szkolnego dla potrzeb 
Szkoły Podstawowej w Szklarach Górnych wraz z budową sali 
gimnastycznej i boisk sportowych. W nowym obiekcie szkolnym znajduje 
się 6 sal dydaktycznych, po 3 sale na każdej kondygnacji. Na parterze 
znajdują się pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych z oddzielnym 
niezależnym wejściem z zewnątrz. Na piętrze zlokalizowana jest m.in. 
pracownia komputerowa i biblioteka. Dobudowana nowa klatka schodowa 
wraz z holem i szatnią tworzy zespół wejściowy do szkoły. Zaadaptowany 
budynek szkoły oraz dobudowane sale dydaktyczne są połączone 
łącznikiem parterowym z obiektem sportowym, gdzie znajduje się sala 
gimnastyczna o wymiarach: 15 x 24 m.  
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 Na kompleks sportowy składają się:  
 - boisko o nawierzchni trawiastej (boisko wielofunkcyjne małe) 
    o powierzchni 200 m2 · 
- boisko do piłki nożnej o powierzchni 2 516 m2,  
- boisko o nawierzchni sztucznej (bieżnia). Planowana liczba uczniów 
korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu 
wynosi 90 osób. 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 – 2013 

3. Budowa chodnika                
w miejscowości Raszowa       
w Gminie Lubin 

Dofinansowanie w kwocie 115.523,00 zł, tj. w wysokości do 50 % kosztów 
kwalifikowalnych projektu; całkowita wartość projektu to 353.317,24 zł. 
Budowa chodnika (768 m2) została zakończona w 2009 r.  

Budowa chodnika łączącego przystanek autobusowy z miejscami istotnymi 
z punktu widzenia życia społecznego wsi, tj. świetlicą wiejską, parkiem 

zabytkowym, placem zabaw, boiskiem do piłki siatkowej oraz  zabytkowym 
kościołem, stanowiącym interesującą atrakcję turystyczną, przyczyniła się 
do poprawy jakości życia mieszkańców wsi oraz wzrostu atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej miejscowości.  

 

4. Budowa pawilonu klubowo – 
sportowego w Zimnej 
Wodzie 

Budowa pawilonu realizowana została w latach 2012 - 2013 r. Całkowita 
wartość projektu wyniosła  1.637.576,00 zł, dofinansowanie w kwocie 
500.000,00 zł.  
Nadrzędnym celem operacji jest poprawa jakości życia, wzmocnienie 
kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców Wsi 
Zimna Woda w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na 
rzecz swojego miejsca zamieszkania. Stworzona zostanie infrastruktura 
społeczna w postaci pawilonu klubowo – sportowego, stanowiącego 
centrum umożliwiające zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców.  

Dzięki realizacji inwestycji stworzone zostaną warunki do wzrostu 
aktywności społecznej mieszkańców oraz ich integracji, rozwoju funkcji 
turystycznej wsi oraz zachowania jej dziedzictwa kulturowego. 

5. Budowa świetlicy w Goli Projekt rozliczony został w 2012 r. Całkowita  jego wartość wyniosła 
1.663.081,87 zł, natomiast wysokość dotacji ze środków Unii Europejskiej 
obejmuje kwotę 500.000,00 zł. Nadrzędnym celem projektu jest 
wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności 
mieszkańców wsi Gola w radzeniu sobie z lokalnymi problemami 
i działaniami na rzecz swojego miejsca zamieszkania, poprzez utworzenie 
infrastruktury społecznej w postaci świetlicy wiejskiej wraz z odpowiednim 
zagospodarowaniem terenu, które stanowić będą całoroczne centrum 
społeczno – kulturalne wsi. Obecnie na podstawie umowy użyczenia obiekt 
eksploatowany jest przez GOK . 
 

6. Album walorów kulturowych    
i przyrodniczych – Gmina 
Lubin w obiektywie 

Całkowita wartość projektu wynosi 11.930,00 zł, natomiast wysokość 
dotacji ze środków Unii Europejskiej obejmuje kwotę 8.351,00 zł. 
Podstawowym celem operacji jest promocja obszaru Gminy Lubin na tle 
„Wrzosowej Krainy” jako wyjątkowego miejsca w Europie. Poprzez przyjętą 
w projekcie formę promocji tego obszaru i jego walorów stworzona została 
atrakcyjna oferta dla różnych odbiorców, także tych z zagranicy (album 
opracowany został w wersji dwujęzycznej).  

Album dostępny jest nie tylko w formie drukowanej, ale również 
elektronicznej. 

7. Zakup strojów i akcesoriów 
dla zespołów „Leśne Echo”         
i „Zachęta” 

Projekt w całości zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Raszówce 
Całkowita wartość projektu wynosi 18.679,88 zł, natomiast wysokość 
dotacji ze środków Unii Europejskiej obejmuje kwotę ok. 11.000,00 zł. 
 

8. Album produktów i usług 
lokalnych – KOBIECE 
INSPIRACJE W GMINIE 
LUBIN  

Całkowity koszt operacji to 22.350,00 zł, w tym dofinansowanie                
w wysokości 17.120,00 zł. W wydawnictwie zostały pokazane unikalne 
produkty lokalne będące wynikiem aktywności mieszkanek Gminy Lubin       
a także mieszkańców płci męskiej z Gminy Lubin, zainspirowanych 
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kobietami: różnorodne rękodzieło, kulinaria, działalność muzyczna, 
taneczna, literacka i in.  Album  odzwierciedla nie tylko produkty i usługi, 
ale także środowiska, które je tworzą oraz miejsca gdzie powstają i są 
dostępne. Publikacja powstała w oparciu o teksty i zdjęcia własne 
mieszkańców gminy (w zdecydowanej większości kobiety) oraz na bazie 

profesjonalnych sesji fotograficznych.  

9. Remont świetlicy wiejskiej     
w Chróstniku (etap II i III) 

Całkowita wartość operacji 672.736,79 zł, dofinansowanie 386.786,00 zł . 
Inwestycja dotycząca infrastruktury publicznej w miejscowości Chróstnik 
polegała na przebudowie  i remoncie obiektu stanowiącego siedzibę 
świetlicy wiejskiej i biblioteki. Dokonano min. remontu sali świetlicowej, 
biura i pomieszczeń biblioteki, remontu poddasza, wymiany  konstrukcji 
dachu oraz zewnętrzne prace  (w tym. Min. elewacje, zadaszenie wejścia, 
dach sali świetlicowej,  dach nad biblioteką). Działanie umożliwia rozwój 
tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego      
i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

 

10. Rewitalizacja szaty roślinnej 
parków zabytkowych Gminy 
Lubin położonych               
w Gorzelinie, Miłoradzicach, 
Raszowej i Siedlcach 

Całkowity koszt operacji 144.048,61 zł, dofinansowanie 100.000,00 zł. 
Przeprowadzono rewitalizację przyrodniczą 4 parków zabytkowych, która 
we wszystkich w/w parkach objęła: konserwację drzewostanu, 
oczyszczenie terenu parku z samosiewów, traw i śmieci, przygotowanie 
trasy ścieżki przyrodniczej , przygotowanie miejsc plenerowego 
wypoczynku, a w parku  w Raszowej dodatkowo jeszcze uporządkowanie 
terenu na wyspie i założenie trawnika w miejscu plenerowego wypoczynku. 
W ramach wytyczenia ścieżek przyrodniczych zamontowano tablice 
informacyjne zawierające dane o parku oraz słupki do oznaczania 
przystanków ze wskazaniem  i oznakowaniem miejsc przyrodniczo cennych. 
Realizacja zadania przyczynia się do wzrostu jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 
mieszkańców wsi. 

11. Album walorów 
przyrodniczych – PRZYRODA 
GMINY LUBIN 

Całkowity koszt projektu 28.895,00 zł, dotacja 22.480,00 zł.    Publikacja 
obrazująca lokalny potencjał przyrodniczo - kulturowy wraz z obszarami 
objętymi szczególnymi formami ochrony przyrody (np. obszar natura 2000 
„Źródliska koło Zimnej Wody”, Obszar Chronionego Krajobrazu „Czarna 
Woda”) w różnych porach roku. Obok promocji walorów przyrodniczych 
Gminy zaprezentowano również częściowo walory dziedzictwa 
kulturowego: zabytkowe parki podworskie z interesującą florą, stare 
drzewa o walorach pomnikowych zachowane dzięki historycznie 
uwarunkowanym założeniom ogrodowo – parkowym z XVIII i XIX w.  
Zawarty w wydawnictwie opis Gminy Lubin odnosi się do „Wrzosowej 
Krainy”.  Realizacja zadania osiągnęła w pełni zaplanowany cel i przyczynia 
się nieustannie do podnoszenia świadomości mieszkańców naszej gminy, 
regionu i kraju a także świadomości turystów. 

12. Aktywizacja młodych 
mieszkańców Gminy Lubin 
poprzez sport i edukację 

Całkowita wartość operacji 32.897,12 zł dotacja 25.585,12 zł.  Realizacja 
łącznie 800 godzin zajęć sportowych dla 101 dzieci i młodzieży w 4 
miejscowościach Gminy Lubin: Oborze, Raszówce, Siedlcach i Zimnej 
Wodzie przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej istniejącej w tych 
miejscowościach. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowanych 
trenerów i obejmowały różne dyscypliny sportowe: 

W ramach projektu zakupiono także sprzęt sportowy w postaci piłek 
nożnych, siatkowych, do kosza zestawów to tenisa stołowego, kręgle, bule, 
zestawy szachowe   i warcaby.  Współfinansowanie ze środków UE objęło 
także projekt i wydruk plakatów informacyjnych oraz dyplomów  
uczestnictwa  w zajęciach. 

Realizacja zajęć przyczyniła się do promocji aktywnego i zdrowego trybu 
życia a dając możliwość rozwoju ogólnego i doskonalenia umiejętności 
sportowych (sprawność motoryczna i ruchowa) oraz umysłowych                         

z pewnością wpłynęła na zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców. 
Wzmocnił się kapitał społeczny i integracja międzyludzka uczestników. 
Rozwinęły się pozytywne relacje między różnymi grupami  wiekowymi. 
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13. Noc Świętojańska Projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce dofinansowany                 
w wysokości 21.434,28 zł, tytułem coroczne organizowanej inicjatywy na 
terenie wsi Bukowna: obchody nocy świętojańskiej. 
 

14 Modernizacja i remont 
świetlicy w Raszowej  

Całkowity koszt 67.503,17 zł, dotacja to kwota  39.162,00 zł. W ramach 
zadania przeprowadzono  remont istniejącej bazy świetlicy wiejskiej          
w następujących obszarach:  sala główna, kuchnia, szatnia, magazynek 
wraz z korytarzem, hol przy wejściu i toaleta.  Poprawiony został standard 
infrastruktury społecznej w postaci świetlicy wiejskiej, która stanowi 
całoroczne centrum społeczno – kulturalne wsi.  Osiągnięto cel główny: 
wzmocnienie kapitału społecznego wsi Raszowa poprzez modernizację        
i remont świetlicy wiejskiej, dzięki czemu stworzone zostaną warunki       
do spotkań, nawiązywania kontaktów, promocji wsi, pobudzania 
aktywności społeczności lokalnej oraz zaspakajania jej potrzeb 

kulturalnych. 

15 Remont świetlic wiejskich    
w miejscowościach Czerniec  
i Kłopotów w Gminie Lubin” 

Całkowity koszt operacji  to 912.935,06 zł, w tym wnioskowane 
dofinansowanie 359.492,00 zł. W ramach operacji dokonany został proces 
inwestycyjny dwóch świetlic Gminy Lubin. Przeprowadzono prace 
remontowo- budowlane łącznie z instalacjami wewnętrznymi,                    
z uwzględnieniem prac termo modernizacyjnych. Obiekty dostosowano do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Podniesiony został standard świetlic 
także poprzez uzupełnienie wyposażenia obiektów i dokonanie poprawy 
zagospodarowania terenów przyległych do budynków.  

Zadanie jest aktualnie jest w trakcie rozliczania. 

PROGRAM OPERACYJNY ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH 
OBSZARÓW RYBACKICH 2007 – 2013 (PO RYBY) 

16 Adaptacja budynku na 
świetlicę wiejską w 
miejscowości Raszowa Mała 

Całkowity koszt projektu to 465.335,79 zł, w tym dofinansowanie – 
300.000,00 zł 

Celem projektu jest poprawa jakości życia społeczno – kulturalnego 
społeczności Raszowej Małej. Dzięki przeprowadzeniu tej inwestycji 
mieszkańcy wsi będą mogli realizować swoje plany związane                     
z kultywowaniem tradycji rybackich – w perspektywie planowane jest 
utworzenie w nowej świetlicy „ekomuzeum” o tematyce rybackiej. 

 

17 Remont świetlicy wiejskiej 
i wykonanie pomieszczeń  
dla przedszkola w ramach 
przebudowy i rozbudowy 
remizy strażackiej               
w Księginicach 

Całkowity koszt projektu to 835.627,82 zł, w tym dofinansowanie -  
320.171,61 zł. Przeprowadzony proces inwestycyjny polegał na remoncie 
świetlicy wiejskiej, wykonaniu pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego, 
przebudowie siedziby OSP, zagospodarowaniu terenu wokół obiektu (mała 
architektura, nasadzenia roślin, ogrodzenie), wykonaniu nowej elewacji 
budynku, budowie parkingu, przystosowaniu obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, wykonaniu wewnętrznej instalacji elektrycznej, 

sanitarnej, wodno – kanalizacyjnej, C.O., kotłowni olejowej.   Zadanie 
aktualnie jest na etapie końcowego rozliczania. 

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 

18 Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w gminie Lubin 

Całkowite koszty kwalifikowalne projektu i jednocześnie wysokość dotacji 
wynosi 2.472.854,59 zł. 

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego, jakie 
występuje na terenie gminy. Dzięki realizacji projektu (budowie sieci 
dostępowej złożonej m.in. z  20 masztów) 109 gospodarstw domowych 
uzyskało  stanowisko komputerowe dostępem do Internetu, a łącznie 230 
osób przeszkolonych zostało z podstaw obsługi komputera oraz Internetu. 
Tym samym poszerzony został krąg odbiorców usług i treści cyfrowych.  
Ponadto w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu zaopatrzone 
zostały wybrane świetlice wiejskie, szkoły oraz filie Gminnej Biblioteki 
Publicznej (łącznie 20 stanowisk).  W dłuższej perspektywie wpłynie to 
pozytywnie na rozwój ekonomiczny, społeczny i gospodarczy rodzin 
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obecnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  

Zakończenie realizacji projektu – 31.X.2015 r.  

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 

19 Poprawa efektywności                
i jakości świadczonych usług 
administracji publicznej przez 
pracowników Urzędu Gminy 
w Lubinie 

 

Całkowita wartość projektu – 173.517,94 zł 
Uzyskane dofinansowanie –  153.517,94 zł 
Czas realizacji projektu – 01.09.2011 r. – 30.06.2012 r. 
Grupa docelowa projektu to 48 osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy                
w Lubinie. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług 
publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Lubinie poprzez wdrożenie 
usprawnień organizacyjnych oraz inwestycje w kapitał ludzki zaangażowany 
w proces funkcjonowania administracji na terenie Gminy.  

W ramach projektu przeprowadzono szereg różnego rodzaju szkoleń,        
w tym np. szkolenia ogólne związane z doskonaleniem kwalifikacji 

urzędników, rozwijaniem umiejętności interpersonalnych, szkolenia 
specjalistyczne z zakresu administracji, nauka języka angielskiego.            
W ramach projektu funkcjonowało także doradztwo ekspertów 
zewnętrznych, np. w zakresie tematyki związanej z kontrolą i audytem, 
informacją publiczną, partnerstwem publiczno – prywatnym. 

20 Rozwój edukacji 
przedszkolnej w Gminie 
Lubin 
 

Czas realizacji projektu:1 lipca 2009 r. - 30 czerwca 2011 r.  
Całkowita wartość projektu – 440.359,60 zł. 
Dofinansowanie na poziomie 90 % wartości projektu, tj. 396.323,64 zł. 
Projekt polega na utworzeniu w Oddziale Zamiejscowym Przedszkola                
w Raszówce zs. w Lubinie przy ul. Orlej 32 nowej grupy dzieci (min. 15)                 
i obok zapewnienia podstawowej opieki dydaktycznej i wychowawczej 
obejmuje:  akcję informacyjno – promocyjną, wynajem i przystosowanie 
pomieszczenia dla dodatkowej  grupy dzieci, zakup niezbędnego 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zatrudnienie wykwalifikowanych 
nauczycieli oraz personelu  pomocniczego, opiekę logopedyczną oraz 

psychologiczno – pedagogiczną. 
 

21 Równe szanse edukacyjne 
uczniów wiejskiej Gminy 
Lubin 
 

Czas realizacji projektu od 1.10. 2009 r. do 30.09.2011r. 
Całkowita wartość projektu i jednocześnie wysokość dofinansowania – 
841.108,58 zł. 
Projekt polegał na zapewnieniu kompleksowego wsparcia dzieciom 
uczęszczającym do Szkół Podstawowych w: Krzeczynie Wielkim, Szklarach 
Górnych, Raszówce, Siedlcach, Niemstowie oraz Filii w Osieku i obejmował: 
- dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i    specjalistyczne dla 
uczniów klas I – III (zajęcia zintegrowane i   logopedyczne) oraz uczniów 
klas IV – VI (zajęcia z języka   obcego, matematyki, j. polskiego                 
i logopedyczne), 
 -  doradztwo z zakresu radzenia sobie z niepowodzeniami    szkolnymi, 
stresem, agresją, dyskryminacją, uzależnieniami, itp. 
W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Niemstowie wyposażona została 

w nowe zestawy komputerowe (10) wraz z oprogramowaniem niezbędnym 
do prowadzenia zajęć dydaktycznych.  W projekcie wzięło udział 328 dzieci. 
 

22 Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania klas 
I – III w szkołach 
podstawowych w Gminie 
Lubin 
 

Czas trwania projektu: 1 września 2011 r. -31 sierpnia 2013 r.  
Całkowity koszt projektu, i jednocześnie wysokość dofinansowania wynosi 
183.817,81 zł.  W inicjatywie wzięło udział 299 dzieci. 
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 
indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I – III we wszystkich 
szkołach podstawowych funkcjonujących w Gminie Lubin. 
Do celów szczegółowych projektu należą: 
- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu pierwszy etap edukacyjny            
w szkole podstawowej oferty edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, 
zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi             
i rozwojowymi, 
 - zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystywania aktywizujących metod 

nauczania, 
 - zwiększenie dostępności i podniesienie jakości zajęć rozwijających dzieci 
szczególnie uzdolnionych, 
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 - zlikwidowanie bariery finansowej w dostępie do zajęć dodatkowych. 
W ramach projektu realizowane były m.in. zajęcia dla dzieci ze 
specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu i zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, zajęcia logopedyczne, zajęcia socjoterapeutyczne                      
i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna oraz dla dzieci szczególnie 
uzdolnionych dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze, plastyczne, 
polonistyczne, teatralne, muzyczne, szachowe.  W celu prawidłowej 
realizacji ww. zajęć w ramach projektu doposażona została baza 
dydaktyczna szkół. 

 
23 Aktywnie w przyszłość 

 
Realizacja 2009 r. Projekt w całości zrealizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Całkowita wartość projektu – 80.700,00 zł, z czego 
dofinansowanie to 72.226,50 zł 
Celem projektu było: 

• podniesienie motywacji do działania poprzez poprawę własnej 
samooceny; 

• zwiększenie zdolności komunikacyjnej uczestniczek; 

• ochrona przed skutkami stresu; 

• nabycie umiejętności komunikacji społecznej; 

• zwiększenie umiejętności autoprezentacji; 

• rozpoznanie i stosowanie założeń asertywnych; 

• przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy. 

• Do projektu zostało zakwalifikowanych 13 kobiet długotrwale 
bezrobotnych w wieku od 19 do 50 lat, które korzystają z pomocy 
społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

• Projekt zakończył się pracą z doradcą zawodowym z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Lubinie. 
 

24 Jutro żyję lepiej Realizacja 2010 r. Projekt w całości  zrealizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Całkowita wartość projektu – 88.800,00 zł, z czego 
dofinansowanie to 79.476,00 zł. 
Projekt dotyczył rozwoju form aktywnej integracji oraz upowszechniania 
aktywnej integracji i pracy socjalnej. 
Grupę docelową stanowiło 8 osób długotrwale korzystających z pomocy 
społecznej, bezrobotnych i  nieaktywnych zawodowo w wieku od 18 do 64 
lat. Celem projektu było: 
• podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - 

zawodowych, 
• nabycie nowych umiejętności z zakresu podstaw ogólnobudowlanych, 

które umożliwią samodzielne  przeprowadzenie remontów w 
mieszkaniach, 
rozbudzenie potrzeb estetycznych poprzez poprawę warunków 
mieszkaniowych, zwiększenie motywacji do działania poprzez efekty 

własnej pracy, 

• aktywizacja i integracja wszystkich członków rodzin. 
 

25 Jutro żyję lepiej Realizacja 2011 r. Projekt w całości zrealizowany przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Całkowita wartość projektu – 96.978,92 zł, z czego 
dofinansowanie to 86.796,13 zł. 
W projekcie uczestniczyło 6 osób.  
Cel główny projektu to podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności 
społeczno zawodowych. W ramach projektu, na czas jego trwania, 
zatrudniony został  w GOPS dodatkowy pracownik socjalny. 

 
26 Jutro żyję lepiej Realizacja 2012 r. Projekt w całości zrealizowany przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej.  Całkowita wartość projektu – 92.000,00 zł, z czego 

dofinansowanie to 82.340,00 zł. 
W projekcie uczestniczyło 8 osób.  
Cel główny projektu to zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia 
poprzez zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. 
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27 Jutro żyję lepiej Realizacja 2013-2014 r. Projekt w całości realizowany przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Całkowita wartość projektu – 77.900,00 zł,      
z czego dofinansowanie to 66.215,00 zł. 
W ramach aktywnej integracji 8 osób (6 kobiet i 2 mężczyzn) korzystało       
z trzech instrumentów: 
1)  aktywizacja zawodowa - organizacja i sfinansowanie usług 

wspierających aktywizację zawodową poprzez zorganizowanie kursu           
z doradcą zawodowym, 

2)  aktywizacja edukacyjna w tym, skierowanie i sfinansowanie zajęć w 
ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze 
zawodowym (kursy i szkolenia), 

 3) aktywizacja społeczna, organizowanie i finansowanie poradnictwa i 
wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie podniesienia 
kompetencji życiowych, spotkania z psychologiem-terapeutą. 

 
 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

28 „Opracowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Lubin” 

Umowa na realizację zadania zawarta została z Narodowym Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  (instytucja wdrażająca) w dniu 
31.12.2014 r. Całkowita wartość projektu 18 501,66 zł, kwota 
dofinansowania wynosi 15 726,41 zł. Cel operacji: umożliwienie skutecznej 
realizacji działań przyczyniających się do osiągnięcia celów pakietu 
klimatyczno – energetycznego do roku 2020 oraz poprawy jakości 
powietrza. Docelowo działania wynikające z opracowanego Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubin przyczynią się  do 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.  

 

PROGRAM ERASMUS +  

Edukacja szkolna 

29 Mobilność kadry edukacyjnej 
szkolnej w sektorze Edukacja 
szkolna” – podniesienie 
kwalifikacji zawodowych 
kardy nauczycielskiej 

Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Szklarach Górnych. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 31 823 euro. Dofinansowanie zadania - 
100 % .  

 

Razem od roku 2009 Gmina Lubin pozyskała ponad 10,7 mln zł dotacji na realizację 29 
przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską (zakończonych i będących w toku), w tym: 

• ok. 3,7 mln zł na zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 

2007 – 2013 (RPO WD) 
 

Fot. nr 7.1. Sala gimnastyczna i boisko sportowe w Szklarach Górnych współfinansowane 

przez Unię Europejską w ramach RPO WD na lata 2007 – 2013 
 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015– 2030                                                   

58 

 

 

• ok. 2,4 mln zł na zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 

 

Fot. nr 7.2 i nr 7.3. Maszty radiowe na świetlicach wiejskich wybudowane w ramach 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubin” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO IG  

 

                                

 

• ok. 2,1 mln zł na zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 

– 2013 (PROW) 
 

 
Fot nr 7.4. Chodnik wybudowany w miejscowości Raszowa z dofinansowaniem  z Unii 

Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 -2013  
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Fot nr 7.5. Świetlica wiejska w Goli wybudowana z dofinansowaniem z Unii Europejskiej 
w ramach PROW na lata 2007 -2013 

 

 

 

 

Fot. nr 7.6. Pawilon klubowo – sportowy w Zimnej Wodzie wybudowany 

z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 -2013 

 

 
 

• ponad 1,9 mln zł na zadania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w tym ok. 0,39 mln zł na zadania 
realizowane przez GOPS w Lubinie 

• ok. 0,6 mln zł na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego  RYBY  (PO RYBY) 
• ok. 0,02 mln zł na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura            

i Środowisko (POIŚ) 
 
 

Ponadto Gmina Lubin brała udział w bardzo wielu projektach realizowanych z udziałem środków z Unii 

Europejskiej przez inne podmioty. 
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Tabela nr 7.2  Przykładowe projekty realizowane przez inne podmioty z udziałem Gminy 

Lubin, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.  
 

Lp Projekt Źródło finansowania/ podmiot 
realizujący 

Uwagi 

1. Centra kształcenia na 
odległość na wsiach 

Europejski Fundusz Społeczny            
w ramach SPORZL 2004-2006, projekt 
realizowany przez Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej 
Górze 

W wyniku realizacji tego projektu               
w 2008 r. w świetlicy GOK w Raszówce 
oraz w Miłoradzicach powstały centra 
kształcenia na odległość – zakupiono 
zestawy komputerowe, programowanie, 
meble, itp. 2008 r. Zajęcia w centrach 
są kontynuowane 

2. Wioska internetowa – 

kształcenie na 
odległość na terenach 
wiejskich 

Europejski Fundusz Społeczny/ 

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji 
Zatrudnienia zs. w Dąbrowie Górniczej, 
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne 
OPTOLAND zs. w Warszawie, GOK 
w Księginicach 

Wysokość dofinansowania 

114 764,08 zł. W ramach zadania 
została przygotowana i wyposażona 
sala komputerowa w Księginicach. 
Zajęcia kontynuowane 

3. Moje przedszkole Europejski Fundusz Społeczny w 
ramach PO KL; projekt realizowany 
przez Fundację Familijny Poznań 

Realizacja w roku szk. 2009/ 2010 

4. Dobry start 
przedszkolaka w 
gminie Lubin 

Europejski Fundusz Społeczny w 
ramach PO KL; projekt realizowany 
przez Polskie Towarzystwo Dysleksji           
O/ w Świdnicy 

Realizacja w roku szk. 2009/ 2010 

5. Równe szanse – 
utworzenie sieci 

alternatywnych 
ośrodków 
przedszkolnych dla 
dzieci w wieku 3 – 5 
lat na terenach 
wiejskich zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

Europejski Fundusz Społeczny w 
ramach PO KL; projekt realizowany 

przez Stowarzyszenie CIVIS EUROPAE          
z Lubina 

Realizacja w roku szk. 2009/ 2010            
i 2010/2011  

6. Dolnośląska szkoła 
liderem 
projakościowych 
zmian w polskim 
systemie edukacji 

Europejski Fundusz Społeczny                   
w ramach PO KL; projekt realizowany 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego poprzez 
Dolnośląskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej 
we Wrocławiu 

Realizacja od 2010 r. 

7. Pracownia 
przyrodnicza w każdej 
gminie 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego; projekt realizowany 
przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego 

Realizacja w roku szk. 2010/2011 

Wartość projektu 138 396,83 zł 

8. Akademia Mądrego 
Wychowania w 
Gminie Wiejskiej 
Lubin 

Europejski Fundusz Społeczny                 
w ramach PO KL; projekt realizowany 
przez COMPETENCE TRAINING                 
& COACHING INSTITUTE                           
zs. w Polkowicach 

 

Realizacja w 2013 r. 

 

Za swoją działalność w zakresie wykorzystania środków z Unii Europejskiej, w roku 2013 

w konkursie ogólnopolskim Gmina Lubin uzyskała tytuł „EUROGMINA”. 
 

 
Od  wielu już lat Gmina Lubin bardzo aktywnie współpracuje z FUNDACJĄ POLSKA MIEDŹ zs. 

w Lubinie, która wspiera finansowo różnorodne przedsięwzięcia realizowane przez gminę.  
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Tabela nr 7.3. Zestawienie projektów współfinansowanych przez Fundację Polska Miedź 

w latach 2009 – 2014 

Lp. Projekt Kwota darowizny [zł] 
1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chróstniku. 15 000,00 
2. Wykonanie świetlicy modułowej przy Szkole Podstawowej                  

w Szklarach Górnych poprzez dobudowę do szkoły modułów 
kontenerowych. 

100 000,00 

3. Organizacja cyklu zajęć nauki pływania na basenie dla dzieci             
w ramach projektu pn. „Nauka pływania dla dzieci ze szkół 
podstawowych Gminy Lubin” 

20 000,00 

4. Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Obora 200 000,00 
5. Budowa miasteczka rowerowego w miejscowości Chróstnik 150 000,00 

Razem: 485 000,00 
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8. Planowe podejście do rozwoju. 

Planowe podejście do rozwoju Gminy Lubin wyrażało się poprzez opracowywanie różnego rodzaju 

gminnych planów i programów, które następnie konsekwentnie były realizowane z zamiarem 
osiągnięcia celów w nich zawartych. W ostatnich latach gmina działała m.in. w oparciu o następujące 

dokumenty zatwierdzone uchwałami Rady Gminy: 
1) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubin na lata 2004 – 2010, 

2) Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2009 – 2013, 

3) Gminny Program opieki nad zabytkami Gminy Lubin na lata 2011-2015, 
4) Program Ochrony Środowiska Gminy Lubin na lata 2010 – 2013, 

5) Program Gospodarki odpadami dla Gminy Lubin na lata 2009 – 2012, 
6) Plan Gospodarki Odpadami, 

7) Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin na lata 

2012-2032 
8) Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2013, 

9) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubin na lata 2013-2017, 
10) Roczny program współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2013, 
11) Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 

2013 - 2015 
12) Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin, 

13) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Lubin, 
14) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Lubin. 

Ponadto istotne z punktu widzenia mieszkańców działania realizowane są w oparciu o: 

 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Lubin, 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, 

 Plany Odnowy Miejscowości oraz Sołeckie Strategie Rozwoju. 
 

Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2009-2013 

W Strategii Rozwoju Gminy Lubin jako Cel Generalny określono:  

Otwarcie Gminy na świat poprzez zapewnienie zrównoważonego, harmonijnego 

i długofalowego rozwoju opartego na dużym potencjale Gminy i jej mieszkańców przy 
maksymalnym wykorzystaniu szansy wynikającej z członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej. 

W celu realizacji celu głównego określono cele strategiczne:  

 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony lokalnej społeczności;  

 zwiększenie przewagi konkurencyjnej mieszkańców poprzez podniesienie jakości edukacji, 

kultury i sportu;  

 rozwój gospodarczy powiązany z promocją gminy;  

 rozwój infrastruktury i kontynuacja polityki inwestycyjnej;  

 rozwój współpracy z innymi jednostkami terytorialnymi.  
 

Program Ochrony Środowiska Gminy Lubin na lata 2010–2013 z uwzględnieniem lat 

2014-2017 
Program ochrony środowiska Gminy Lubin wpisuje się w generalne dążenia rozwojowe gminy. 

Na podstawie analizy stanu aktualnego poszczególnych sektorów gospodarki gminy oraz 
komponentów środowiska przyrodniczego, przyjęto następujące priorytety ekologiczne w zakresie 

ochrony i poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Lubin:  

 Priorytet 1 – Zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej.  

 Priorytet 2 – Redukcja emisji komunikacyjnej poprzez rozwój i modernizację sieci drogowej.  

 Priorytet 3 – Redukcja niskiej emisji poprzez modernizację gospodarki cieplnej.  
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 Priorytet 4 – Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo.  

 Priorytet 5 – Ochrona i poprawa jakości gleb użytkowanych rolniczo.  

 Priorytet 6 – Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.  

Osiągnięcie każdego z wyznaczonych priorytetów zapewniają cele ekologiczne średniookresowe do 
2017 roku oraz krótkookresowe do 2013 roku, kierunki działań oraz zadania inwestycyjne 

i pozainwestycyjne, sformułowane w poszczególnych działach i rozdziałach Programu. 
 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubin na lata 2013 - 2017 
Misja Gminy Lubin wyznaczona w przedmiotowym dokumencie to: 

Stwarzanie mieszkańcom Gminy Lubin możliwości rozwoju i zaspokajanie ich potrzeb 

oraz dążenie do integracji społecznej 
 

W ww. strategii określono następujące cele strategiczne: 
 Cel Strategiczny nr 1 - Wspieranie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

 Cel Strategiczny nr 2 - Przeciwdziałanie bezrobociu, ubóstwu i bezdomności oraz zapobieganie 

ich skutkom. 

 Cel Strategiczny nr 3 - Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku 

zamieszkania oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

 Cel Strategiczny nr 4 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w Gminie.  

 Cel Strategiczny nr 5 - Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 

 
Plany Odnowy Miejscowości 

Od roku 2008 sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach opracowywane są z inicjatywy 
mieszkańców i przy aktywnym ich udziale tzw. Plany Odnowy Miejscowości. Plany te w swoich 

założeniach stanowią dokumenty o charakterze strategicznym i mają na celu stworzenie 
szczegółowych koncepcji oraz wizji rozwoju poszczególnych miejscowości. Określają generalny 

kierunek zmian pożądanych przez mieszkańców oraz przedstawiają metody i narzędzia ich wdrażania. 

Na 31 sołectw w Gminie Lubin aż 21 posiada takie „Plany Odnowy”, które przyjęte zostały poprzez 
uchwały Zebrania Wiejskiego, a następnie zatwierdzone zostały odrębnymi uchwałami przez Radę 

Gminy Lubin.  
 

Tabela nr 8.1. Sołectwa, które opracowały Plany Odnowy Miejscowości 

 

Lp. Sołectwo Okres 
obowiązywania 

Wizja odnowy 

1. Bukowna lata 2008 – 2015 
Za kilka lat Bukowna będzie: 

 miejscowością spełniającą oczekiwania mieszkańców, którzy będą się z nią 
utożsamiać, 

 miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów. 

2. Chróstnik lata 2010 – 2017 Nasza wieś Chróstnik jest pięknie rozbudowaną wsią z pełną infrastrukturą 
techniczną, pełną zieleni i kwiatów.  
W centrum znajduje się zabytkowy odremontowany kościół z przykościelnym 
muzeum.  
W odrestaurowanym kompleksie pałacowo – parkowym, odbywają się cykliczne 
imprezy integracyjne, konferencje oraz uroczystości rodzinne i spotkania biznesowe.  
Nieopodal znajduje się ośrodek rekreacyjno – rehabilitacyjny ze stadniną koni, który 
stał się pracodawcą dla wielu mieszkańców.  
Największą atrakcją miejscowości jest centrum sportowo – rekreacyjne z plenerową 
siłownią, boiskami z zapleczem socjalno – sanitarnym oraz placem zabaw i miejscem  
na odpoczynek. Organizujemy tu imprezy sportowe rangi regionalnej, a także 
spotkania integracyjne przy grillu, a nasze dzieci bawią się bezpiecznie na 
ogrodzonym placu zabaw.  
Większą popularność zyskał Zespół Szkół otwierając nowe atrakcyjne kierunki, dzięki 
czemu do wsi ciągle napływa nowa młodzież, która aktywnie włącza się do życia wsi, 
osiadając tu i otwierając nowe firmy.  
W świetlicy wiejskiej z nowoczesnym zapleczem kuchennym odbywają się liczne 
spotkania kulturalne, warsztaty kulinarne rozsławiające wieś poprzez wykonywanie 
chrustów – lokalnego produktu oraz imprezy integracyjne promujące naszą wieś.  
Okoliczni mieszkańcy licznie odwiedzają nowo otwarte muzeum w budynku po starej 
gorzelni oraz poznają walory naszej miejscowości, trafiając do nas  podróżując po 
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okolicznych ścieżkach rowerowych.  
Nasza wieś stała się bardzo atrakcyjna turystycznie, a jej mieszkańcom żyje się 
bardzo dostatnio, co zawdzięczamy dużemu ich zaangażowaniu oraz powstaniu i 
działalności nowego stowarzyszenia.  

3. Czerniec lata 2009 – 2016 Chcemy mieć ładną wieś, funkcjonalnie urządzoną, zadbaną, o wysokiej aktywności             
i wrażliwości społecznej, zintegrowaną, uczestniczącą w dobrach kultury, 
korzystającą  z nowoczesnych metod zarządzania i organizacji życia społecznego 
oraz uczestniczącej w gospodarce i społeczeństwie opartym na wiedzy (cywilizacji 
cybernetycznej). 

4. Gogołowice lata 2009 – 2016 
Nadrzędnym celem mieszkańców Gogołowic jest odpowiedzialny i zrównoważony 
rozwój wsi, w której mieszkają. 
Dążą do tego, aby ich wieś była nowoczesna, zadbana, bezpieczna i wygodna a 
rozwinięta infrastruktura techniczna nie naruszała środowiska naturalnego. 
Poprawa ma wpłynąć na jakość życia jej zintegrowanej, aktywnej i wykształconej 
społeczności i zachęcić młodych do pozostania w Gogołowicach. 

5. Gola lata 2009 – 2016 
Jaka ma być wieś za kilka lat? 
1. Z mieszkańcami kultywującymi lokalne tradycje, chętnie spotykającymi się na 

imprezach społeczno – kulturalnych w dobrze wyposażonej nowej wiejskiej 
świetlicy, stanowiącej centrum kulturalne miejscowości. 

2. Czysta i zadbana - z pięknie  utrzymanymi prywatnymi posesjami i terenami 
przestrzeni publicznej. 

3. Miejscem, w którym chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy 
4. Bezpieczna i dostępna komunikacyjnie, z chodnikami i dobrymi drogami, 

odpowiednio oznakowana i dobrze oświetlona. 
5. Wielopokoleniowa, z młodzieżą wiążącą swoją przyszłość z regionem oraz 

osobami starszymi, których doświadczenie i umiejętności są kapitałem 
sprzyjającym rozwojowi miejscowości. 

6. Oferująca swoim mieszkańcom i przyjezdnym miejsca do wypoczynku i rekreacji 
(plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, miejsce do grillowania, ścieżki oraz szlaki 
rowerowe i piesze, ścieżki dydaktyczne). 

7. Dbająca o środowisko. 
8. Z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości . 

6. Gorzelin lata 2010 – 2017 
Jaki ma być Gorzelin za osiem lat? 

 zadbany, z pięknymi posesjami oraz atrakcyjnie zagospodarowanymi miejscami 
przestrzeni publicznej, 

 czysty, gdzie mieszkańcy dbają należycie nie tylko o swoje najbliższe otoczenie, 
ale także o środowisko przyrodnicze otaczające miejscowości bez „dzikich 
wysypisk”, 

 oferujący mieszkańcom i przyjezdnym wiele ciekawych miejsc do wypoczynku        
i rekreacji, 

 bezpieczny, z chodnikami i dobrym oświetleniem ulic, 

 wielopokoleniowy – z młodzieżą i osobami starszymi chętnie uczestniczącymi w 
życiu społecznym wsi, 

 z mieszkańcami kultywującymi tradycje lokalne i uczestniczącymi w rozwoju wsi, 

 z licznymi imprezami kulturalnymi, 

 z dobrze wyposażoną świetlicą, stanowiącą centrum rozwoju społecznego              
i kulturalnego wsi, 

 z boiskiem do piłki nożnej i kortem tenisowym. 

7. Gorzyca i 
Bolanów 

lata 2009 – 2016 
Jaka ma być nasza wieś za kilka lat? 

 Czysta i zadbana – z pięknie  utrzymanymi prywatnymi posesjami i terenami 
przestrzeni publicznej 

 Miejscem, w którym chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy 

 Bezpieczna i dostępna komunikacyjnie, z chodnikami i dobrymi drogami, 
odpowiednio oznakowana i dobrze oświetlona 

 Wielopokoleniowa, z młodzieżą wiążącą swoją przyszłość z regionem oraz osobami 
starszymi, których doświadczenie i umiejętności są kapitałem sprzyjającym 
rozwojowi miejscowości 

 Z mieszkańcami kultywującymi lokalne tradycje, chętnie spotykającymi się na 
imprezach społeczno – kulturalnych w dobrze wyposażonej i rozbudowanej 
wiejskiej świetlicy, stanowiącej centrum kulturalne miejscowości  

 Oferująca swoim mieszkańcom i przyjezdnym miejsca do wypoczynku i rekreacji 
(plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe, miejsce do grillowania, ścieżki oraz szlaki 
rowerowe i piesze, ścieżki dydaktyczne) 

 Dbająca o środowisko i zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych 

 Z dobrze rozwiniętą infrastrukturą , sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości. 
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8. Kłopotów lata 2009 – 2016 
Życie w przyjaznym środowisku. 
Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego do rozwoju działalności 
agroturystycznej. 
Miejscowość będąca oazą spokoju i ciszy. 
Z miejscami pracy i dochodami zapewniającymi dostatnie życie mieszkańcom. 
Miejscowość atrakcyjna inwestycyjnie. 
 

9. Krzeczyn 
Mały 

lata 2009 – 2016 
Wizją mieszkańców Krzeczyna Małego jest wieś: 
 BEZPIECZNA  - Z przejściem dla pieszych, chodnikami oraz skrzynkami 

hydrantowymi zapewniającymi bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom wsi. 
 ATRAKCYJNA TURYSTYCZNIE – Wieś wypromowana i przyciągająca turystów 

dzięki swoim walorom kulturowym i przyrodniczym. 
 TĘTNIĄCA ŻYCIEM SPOŁECZNYM I KULTUROWYM – Miejscowość z dobrze 

wyposażoną świetlicą wiejską, pełniącą funkcję centrum życia społecznego i 
kulturowego, gdzie możliwa będzie organizacja różnego rodzaju imprez wiejskich 
oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. 

 ZINTEGROWANA  - Z aktywnymi mieszkańcami chętnie biorącymi udział w 
działaniach na rzecz swojej miejscowości. 
 

10. Krzeczyn 
Wielki 

lata 2010 – 2017 
Krzeczyn Wielki wsią bogatą z zżytą i zintegrowaną społecznością lokalną, chętnie 
uczestniczącą i organizującą różnego typu imprezy kulturalne. 
Wieś z wypromowanym produktem lokalnym. 
Wieś z bardzo dobrą infrastrukturą społeczną, sportową i rekreacyjno – 
wypoczynkową, z nowoczesną świetlicą będącą centrum kulturalnym miejscowości. 
Wieś w której mieszkańcy wspólnymi siłami będą dążyli do ciągłego rozwoju i 
wzrostu komfortu życia całej społeczności. 

 

11. Księginice Lata 2008 - 2015 
Jaka ma być nasza wieś za kilka lat? - Księginice – wieś bezpieczna i atrakcyjna dla 
wypoczynku, w której dobrze żyje się jej mieszkańcom 
Co ma ją wyróżniać? - Estetyka i dostosowanie infrastruktury do wymogów 
współczesności, tak aby mieszkańcy wsi nie czuli się gorsi od mieszkańców miasta 
Jakie ma pełnić funkcje? - Obszary leśne w okolicach wsi oraz przypałacowy park 
wraz ze stawem tworzyć ma alternatywę wypoczynku weekendowego i 
popołudniowego dla mieszkańców Księginic a także mieszkańców pobliskich 
miejscowości. 
Mieszkańcy miejscowości Księginice - Mieszkańcy powinni identyfikować się z wsią             
i dbać o nią. Powinni być zaangażowani w pracę nad jej rozwojem i wizerunkiem 
Jaki jest  sposób zaangażowania? - Mieszkańcy organizują zebrania i uczestniczą 
czynnie w działaniach wszelkich grup inicjatywnych rozwiązujących problemy wsi 
Jak powinny wyglądać obejścia i mieszkania? - Powinny być zadbane i czyste 
Jaki powinien być stan otoczenia? - Niezanieczyszczone środowisko naturalne, 
umożliwiające pełny kontakt z naturą 
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? - Gminny Ośrodek Kultury, biblioteka i 
świetlica wiejska wyposażona w sprzęt umożliwiający różnoraki rozwój i doskonalenie 
umiejętności. Przystosowanie przypałacowego parku do organizowania różnych zajęć            
i zabaw na świeżym powietrzu. Organizacja zajęć na boisku sportowym 

 

12. Lisiec lata 2009 – 2016 
Za kilka lat Lisiec będzie: 

 Miejscowością cicha i spokojną, ale jednocześnie otwartą dla turystów 
poszukujących wypoczynku w kontakcie z naturą, spełniającą oczekiwania 
mieszkańców, którzy będą się z nią utożsamiać, 

 Miejscem bezpiecznym i zadbanym. 
 

13. Miłoradzice lata 2009 – 2016 
Jaka ma być wieś Miłoradzice za kilka lat? 

 bezpieczna i wygodna – z chodnikami oraz oświetlonymi drogami o dobrej 
nawierzchni, 

 zadbana i czysta – z pięknymi ogrodami przydomowymi i dobrze 
zagospodarowanymi terenami stanowiącymi przestrzeń publiczną, 

 z mieszkańcami chętnie spotykającymi się na licznych imprezach o charakterze 
społeczno – kulturalnym, 

 z aktywną społecznością kultywującą tradycje lokalne,  

 przyjazna, otwarta dla turystów i nowych mieszkańców, 

 dbająca o posiadane walory przyrodnicze i kulturowe, eksponująca swoje zabytki, 

 oferująca swoim mieszkańcom i przyjezdnym wiele ciekawych miejsc                  
do wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz kontaktu z przyrodą, 

 ze ścieżkami rowerowymi wpisującymi się w sieć ścieżek regionu, 
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 wielopokoleniowa, gdzie młodzież utożsamia się ze swoją miejscowością i wiąże       
z nią swoją przyszłość, a osoby starsze są aktywne i chętnie uczestniczą              
w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, 

 miejscem, w którym nikt się nie nudzi, a dzieci i młodzież dobrze korzystają              
z wolnego czasu 

 z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości 
i stwarzaniu nowych miejsc pracy. 
 

14. Obora lata 2008 – 2015 Mieszkańcy chcieli by, aby za wieś Obora za kilka lat była miejscem, w którym 
dobrze się mieszka, pracuje i wypoczywa, miejscem, które jest gościnne dla 
turystów. 

 

15. Osiek lata 2009 – 2016 Za kilka lat Osiek będzie miejscowością, w której coraz lepiej się mieszka, pracuje        
i wypoczywa. 

16. Pieszków lata 2009 – 2016 
Mieszkańcy wyobrażają sobie Pieszków za kilka lat jako miejscowość: 
 z bezpiecznymi chodnikami oraz oświetlonymi drogami, 
 otwartą na świat poprzez łatwy dostęp do usług telekomunikacyjnych i Internet, 
 czysta i zadbaną z pięknymi posesjami prywatnymi oraz uporządkowaną 

przestrzenia publiczną, w której chętnie osiedlają się nowi mieszkańcy, 
 gdzie można ciekawie spędzić wolny czas na wspólnych imprezach społecznych, 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, 

 do której łatwo dojechać komunikacja publiczną. 
 

17. Raszowa lata 2009 – 2016 
Miejscowość bezpieczna z chodnikami i oświetleniem drogowym. 
Piękny park zabytkowy i zabezpieczone ruiny pałacu, które łącznie z zabytkowym 
kościołem będą Stanowic atrakcję dla turystów. 
Świetlica, stanowiąca centrum rozwoju społeczno – kulturalnego wsi. 
Poprawiony wizerunek centrum wsi, zadbane posesje i miejsca przestrzeni 
publicznej. 
Młodzież aktywnie spędzająca czas wolny. 
Organizowanie różnorodnych rozgrywek sportowych na dobrze utrzymanych 
obiektach. 
Zintegrowana społeczność kultywująca tradycje lokalne i chętnie biorąca udział                
w życiu społecznym i kulturalnym wsi. 

 

18. Raszowa 
Mała 

lata 2012 – 2019 ZAWITAJ DO NAS NA RYBY I GRZYBY! 

Raszowa Mała to osada czysta i zadbana, z bogatą ofertą turystyczną. 
Gospodarstwa agroturystyczne oferują bogate menu z karpia i dziczyzny, a turyści 
spędzają aktywnie czas na licznych ścieżkach rekreacyjnych i na łowisku sportowym. 
Wieś posiada nowoczesną infrastrukturę społeczną i techniczną. 
Zintegrowani mieszkańcy są dumni ze swojego miejsca zamieszkania, chętnie 
włączają się w prace na rzecz wsi i organizują wspólne imprezy. 

 

19. Raszówka lata 2008 – 2015  Za kilka lat Raszówka ma być miejscowością atrakcyjną dla mieszkańców                            
i przyjezdnych, chętnie i często odwiedzana przez turystów, w której żyje się                       
i wypoczywa znacznie lepiej niż w mieście. 

 

20. Siedlce lata 2013 – 2020 
SIEDLCE – BEZPIECZNA MIEJSCOWOŚĆ,  PRZYJAZNA DLA MIESZKAŃCÓW 
I TURYSTÓW 
Za kilka lat Siedlce to wieś: W KTÓREJ MIESZKAŃCY CZUJĄ SIĘ BEZPIECZNIE 

 z chodnikami, bezpiecznym przejściem dla pieszych oraz oświetlonymi drogami 
o dobrej nawierzchni, 

 zadbana i czysta – z pięknymi ogrodami przydomowymi i dobrze 
zagospodarowanymi terenami stanowiącymi przestrzeń publiczną, 

 gdzie zintegrowani mieszkańcy chętnie spotykającą się na licznych imprezach 
o charakterze społeczno – kulturalnym, 

 z aktywną społecznością kultywującą tradycje lokalne,  

 przyjazna, otwarta dla turystów, 

 gdzie chętnie osiedlą się nowi mieszkańcy, 

 dbająca o posiadane walory przyrodnicze i kulturowe, eksponująca swoje 
zabytki, 

 z nowoczesną i powszechnie dostępną infrastrukturą sportową, umożliwiającą 
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uprawianie różnorodnych dyscyplin sportowych na różnym poziomie 
zaawansowania, oraz organizowanie zawodów zarówno dla mieszkańców wioski, 
jak i całej gminy, 

 Oferująca swoim mieszkańcom i przyjezdnym wiele ciekawych miejsc do 
wypoczynku i rekreacji ruchowej oraz kontaktu z przyrodą, 

 otoczona ścieżkami rowerowymi, wpisującymi się w sieć ścieżek regionu, 

 wielopokoleniowa, gdzie młodzież utożsamia się ze swoją miejscowością i wiąże 
z nią swoją przyszłość, a osoby starsze są aktywne i chętnie uczestniczą 
w działaniach na rzecz lokalnej społeczności, 

 w której nikt się nie nudzi, a dzieci i młodzież dobrze korzystają z wolnego 
czasu, 

 posiadająca wielofunkcyjną świetlicą stanowiącą centrum życia społecznego 
i kulturalnego, umożliwiającą organizację wielu ciekawych i zróżnicowanych 
imprez, oferującą możliwość całorocznej rekreacji ruchowej oraz zajęć 
klubowych, 

 z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, sprzyjającą rozwojowi przedsiębiorczości 
i stwarzaniu nowych miejsc pracy. 
 

21. Zimna 
Woda 

lata 2009 - 2016 
Miejscowość atrakcyjna turystycznie, eksponująca swoje wyjątkowe walory 
kulturowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwat przyrody z unikatowym 
drzewostanem. 
Zżyta społeczność lokalna podejmująca wspólne inicjatywy w celu poprawy 
wizerunku wsi i życia codziennego. 
Młodzież identyfikująca się z miejscowością dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze 
wypoczynkowej, rekreacyjnej i sportowej wypełniającej wolny czas wszystkim 
mieszkańcom Zimnej Wody. 
Świetlica wiejska będąca centrum życia społeczno – kulturalnego wsi, w której 
można utworzyć siłownię, sale kinową oraz prowadzić rożnego typu koła 
zainteresowań. 
Mieszkańcy kultywujący tradycje lokalne, religijne oraz zwyczaje ludności 
napływowej. 
 

 
Zarówno Plany Odnowy Miejscowości, jak i Sołeckie Strategie Rozwoju to dokumenty, które 

sankcjonują zrównoważony rozwój wsi w kierunku, którym zależy mieszkańcom i z poszanowaniem 
ochrony środowiska naturalnego. 

 

 

W roku 2014 Gmina Lubin uzyskała tytuł i certyfikat „Przyjazna Polska” oraz nagrodę 
główną: statuetkę i certyfikat w kategorii „Dobre miejsce zamieszkania” (Premium Home 

Location) w ramach programu „Przyjazna Polska” afiliowanego przy Krajowej Izbie 

Gospodarczej.  
Tytuł ten Gmina Lubin uzyskała w wyniku wielomiesięcznego procesu certyfikacji 

prowadzonego przez organizatorów konkursu. Przedmiotowy audyt obejmował 
sprawdzenie spełnienia standardów takich jak:  

 dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych,  

 realizacja potrzeb bytowych,  

 funkcjonowanie placówek oświatowych,  

 baza sportowo - rekreacyjna,  

 zasoby przyrodnicze,  

 inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców 

 zrównoważony rozwój. 

W ocenie kapituły Programu „Przyjazna Polska” Gmina Lubin okazała jedną z najlepszych 
w kraju. Laureat oprócz niewątpliwego prestiżu uzyskał prawo postawienia promocyjnej 

tablicy drogowej z napisem Laureat Programu „Przyjazna Polska” oraz tablicy z nazwą 

certyfikacji tematycznej w przypadku Gminy Lubin to: „Dobre miejsce zamieszkania”. 
 


